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Os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de
licenciatura em Física da UFPEL junto com a professora da Escola Estadual de Ensino Médio Areal
(e supervisora do PIDIB) estão desenvolvendo o projeto O Trânsito Através das Leis de Newton
com o intuito  de  complementar  as  aulas  teóricas  sobre  as  Leis  de  Newton em uma turma do
segundo ano do ensino médio noturno. Como parte dos estudantes possui mais de dezoitos anos, os
mesmos se mostraram interessados em estudar a aplicação das Leis de Newton no trânsito. Neste
trabalho usaremos experiências e vídeos como meio para a compreensão das Leis de Newton, sendo
que a metodologia empregada terá como objetivos o aumento da participação e interatividade dos
alunos,  tornando  as  aulas  mais  dinâmicas  com  efeitos  positivos  no  processo  de  ensino-
aprendizagem. Este projeto está programado para ocorrer no mês de agosto de dois mil e quinze em
cinco encontros, cada encontro possui dois períodos com duração de quarenta e cinco minutos. 
Primeiro encontro: Ocorrerá a apresentação do projeto aos estudantes e um questionário que terá
como objetivo analisar as ideias prévias dos estudantes sobre o assunto.
Segundo encontro: Os bolsistas do PIBID utilizarão o experimento de uma bolha confinada em uma
mangueira para explicar que todo objeto em movimento continua em movimento se não houver
nenhuma força externa resultante. Este experimento irá complementar a Primeira Lei de Newton,
com o objetivo de relacionar com o fluxo no trânsito que existe atualmente, e consequentemente,
com o uso do cinto de segurança. 
Terceiro encontro: Trabalharemos com a Segunda Lei de Newton. Os bolsistas do PIBID usarão um
carrinho de controle remoto para discutir os tipos de forças que atuam em um carro que faz uma
curva, que pare ou que acelere. Aqui serão discutidos: referenciais, trajetórias, a rapidez, aceleração
e desaceleração do automóvel, vantagens e desvantagens sobre essas acelerações.
Quarto encontro: Sobre a Terceira Lei de Newton, será feita uma demonstração de colisão entre dois
carrinhos. Sobre a questão do atrito, vamos utilizar um carrinho de controle remoto e uma pista com
diferentes "texturas", principalmente com o intuito de abordar a frenagem em dias de chuva.
Quinto encontro: Será o encerramento do projeto, com um vídeo sobre os acidentes de trânsito e
como as Leis de Newton contemplam este assunto, logo após será aplicado um questionário final
com uma avaliação do trabalho desenvolvido.
Conhecer as concepções prévias dos estudantes permite aos professores um melhor planejamento de
suas aulas e atividades.  Esperamos que seja possível desenvolver as competências e habilidades
ligadas  a Investigação e Compreensão dos fenômenos vistos experimentalmente e em forma de
vídeos. Que os alunos desenvolvam a habilidade de reconhecer, utilizar e interpretar as Leis de
Newton, não apenas para resolver problemas propostos em livros-texto, mas, que tenham condições
de verificar/utilizar tais conceitos no seu dia a dia. 
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