
ATIVIDADE EXPERIMENTAL NA ESCOLA – UM DESAFIO NO 

ENSINO BÁSICO AO LICENCIANDO  

INTRODUÇÃO 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência), 

visa incentivar a formação de professores para a educação básica. 

Com esse intuito, foi elaborada uma aula experimental para alunos do 

2º ano do ensino médio na E. T. E. Sylvia Mello, baseada nas 

competências do PCN+ [1]. A atividade implica em mostrar a 

importância da compreensão da Física, observando os  fenômenos e 

relacionando-os ao nosso cotidiano.     

 

 

 Através de uma das aplicações da Hidrostática, o 

 Princípio de Pascal, foi demonstrado o 

 funcionamento de um elevador hidráulico. Este 

 conceito tem aplicações importantes em muitos 

 dispositivos mecânicos conhecidos, como direções, 

 freios e macacos  hidráulicos. 

   

METODOLOGIA 

De forma a avaliar o conhecimento dos alunos, um questionário foi 

elaborado  com  duas  perguntas intuitivas referentes ao tema 

escolhido: 

1) Imagina a situação onde suspendemos um lápis com a ponta dos 

dedos. Um dedo pressiona a ponta do lápis e o outro pressiona a 

base do lápis. Assim, sobre qual dedo é exercida a maior pressão? 

Sobre o dedo que pressiona a ponta do lápis ou sobre o dedo que 

pressiona a base do lápis?  

2) Você precisa calibrar os pneus de duas bicicletas. Uma tem os 

pneus finos e a outra tem os pneus mais grossos. Após encher os 

dois pneus com a mesma quantidade de ar, em qual deles a pressão 

será maior? 

                              Com o auxílio de um Datashow, foi feita uma                              

 contextualização teórica sobre o conteúdo, através 

 de   exemplos    de    mecanismos   conhecidos  no 

 dia-a-dia dos alunos e que se utilizam de um dos 

 conceitos de Hidrostática. Este conceito, o 

Princípio de Pascal, diz que qualquer variação de pressão sofrida por 

um fluido transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido e às 

paredes do recipiente que  o  contém.   

Após,   procedeu-se       a      atividade      experimental,    onde      foi 

 

 

 

apresentado o Princípio de  Pascal através de sua aplicação ao 

dispositivo      conhecido     como      prensa     hidráulica.   

Roteiros  de   aula   foram  distribuídos, com  ilustrações,  

introdução teórica  e   lista   de   materiais,  explicando a   

montagem     para    a     demonstração.   Os    materiais  

utilizados   foram:  2  seringas   de   diâmetros diferentes,  

uma  mangueira  de  soro  e  água.  Os  alunos puderam  

manusear o  equipamento a  fim de observar a diferença   

de  forças  no  momento de empurrar as seringas. Previsto pela lei de 

Pascal, observa-se que ao aplicar uma força no êmbolo 

 menor, a pressão no interior do fluido assume o 

 mesmo valor para todos os pontos. Esta pressão é 

 transmitida ao êmbolo maior fazendo com que este 

 fique sujeito a uma força de maior intensidade. 

 Posteriormente à demonstração, os alunos  

 responderam as questões que estavam anexadas 

ao roteiro: 

1) Cite outros mecanismos que se utilizam do Princípio de Pascal 

para o funcionamento.  

2) Verifique qual dos êmbolos é mais difícil de mover e explique o 

porquê.  

 
 
 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

QUESTÕES ALUNOS CORRESPONDE EM %

2 QUESTÕES CERTAS 7 36,84

1 QUESTÃO CERTA 9 47,37

2 QUESTÕES ERRADAS 1 5,26

1 OU 2 QUESTÕES EM BRANCO 2 10,53

TOTAL 19 100

Quadro 1 - Relação de alunos e respostas do conhecimento prévio

QUESTÕES ALUNOS CORRESPONDE EM %

2 QUESTÕES CERTAS 10 52,63

1 QUESTÃO CERTA 9 47,37

2 QUESTÕES ERRADAS 0 0,00

1 OU 2 QUESTÕES EM BRANCO 0 0,00

TOTAL 19 100

Quadro 2 - Relação de alunos e respostas após observação da experiência

A partir do questionário, pudemos observar 

uma melhora nos dados obtidos. A 

contextualização do tema e a participação 

durante a experiência levaram a um maior 

interesse dos alunos à compreensão dos 

fenômenos estudados. Através da 

demonstração de uma prensa hidráulica, com o 

uso de materiais simples, os alunos 

compreenderam o funcionamento de um 

mecanismo bastante conhecido e que se utiliza 

do conhecimento da Física que é visto na sala 

de aula.  

Portanto, os resultados   obtidos   através    da   

amostra foram satisfatórios ao objetivo dessa  

experiência, que busca não somente uma 

melhor percepção do aluno ao conteúdo da 

Física, com atividades diversas, com 

metodologia inovadora e uso de recursos 

tecnológicos. Mas também para nos 

proporcionar, como futuros docentes, 

participações em ações (didáticas, 

pedagógicas), através destas experiências 

metodológicas e práticas inovadoras, 

articuladas com a realidade local das escolas 

envolvidas e motivando nossos educandos a   

aprender com novos exemplos.  
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