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Objetivo: 
 

Diante do panorama ao qual  o  Ensino de Jovens e Adultos está inserido, a  
 

disciplina de física é abordada em um breve espaço de tempo e acaba por não 

vencer a demanda de conteúdos. Com isto, esta oficina que trata de conceitos 

básicos pertinentes a Termodinâmica tem a finalidade de fortalecer a teoria e 

demonstrar aos alunos este assunto através de dois experimentos para 

contextualizar com o cotidiano ao qual estamos inseridos. 

 

A atividade é de extrema importância já que retoma assuntos básicos de 

física térmica e os amplia, de forma a dar aos alunos a visão de seu cotidiano e a 

presença da Física no mesmo. Naturalmente as duas oficinas (aplicadas a 

realidades diferentes, e modalidades de ensino diferentes) em como caráter 

principal demonstrar através do fator prático uma forma de atrair os alunos pela 

didática mais acessível dos experimentos e facilitar a compreensão teórica. 

Aliado a isso, trazer até a sala de aula uma Física mais atraente e elucidar sua 

presença no dia-a-dia. 

 
 
Data:  
 

Duração: 2 períodos de aula com 50 minutos cada. 
 
 
 



 

Cronograma dos trabalhos: 
 

� Introdução teórica aos conceitos de termodinâmica (45 min); 
 

� Explicação da atividade a ser desenvolvida na aula e contextualização; (5 min); 
 

� Realização do experimento com os alunos (35 min); 
 

� Conclusão e espaço para dúvidas dos alunos sobre a atividade (15 min). 
 

Recursos: 
 

� Projetor; 
 

� Fonte luminosa (para o experimento do forno solar); 
 

� Materiais para realização do experimento de dilatação linear (velas, 
 

canudos, fio de alumínio, tiras de madeira, fita adesiva, folha branca, etc.) 
 
 
 

Avaliação: 
 

� Perguntar sobre as suas observações a respeito do experimento e questionar 
 

motivo de ter ocorrido desta maneira; 
 

� Breve questionário com perguntas objetivas; 
 

� Se os alunos conseguiram identificar e contextualizar os assuntos 

trabalhados na teoria com a abordagem experimental; 

� Verificar se os ouvintes da oficina conseguiram observar o caráter 

experimental da Física e a sua importância em sala de aula, para fortalecer e 

trazer mais visibilidade acerca dos conteúdos programáticos apresentados pelo 

professor da disciplina; 

� O despertar da curiosidade de forma mais significativa e a busca por 

mais conhecimentos pertinentes a ciência em sua essência. 
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