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Resumo 

Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento e aplicação de uma atividade interdisciplinar 
realizada no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar). Explicaremos o processo de desenvolvimento de uma oficina numa escola 
envolvendo alunos do ensino médio. Nesta oficina exploramos alguns conteúdos de física e matemática 
contextualizados com uma temática em comum: Energias Renováveis. Desta oficina, os alunos 
apresentaram projetos numa feira da escola onde os próprios explicaram suas criações. 
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A atividade 

 

Para a criação de uma oficina tivemos como motivação inicial a proposta da 

escola em questão na realização de uma feira de conhecimento. Feira esta proposta com 

uma temática central voltada para a sustentabilidade. Diversos professores propuseram 

alguns experimentos expositivos criados em conjunto com os alunos como: Bolsa feita 

de papel de jornal, brinquedos lúdicos criados a partir de materiais recicláveis como a 

garrafa PET, entre outros.  

 O desenvolvimento do trabalho surgiu primeiro com a proposta do uso de 

cônicas, especificamente com as definições das propriedades de elipse e parábola. Em 

conjunto com a temática da feira de conhecimento da escola (sustentabilidade) 

desenvolvemos um plano de aula para aplicar na oficina inserindo também tópicos de 

física: Apresentar experimentos onde seja possível visualizar e demonstrar os conceitos 
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da ótica como a formação de imagem no foco, fora dele e suas implicações numa placa 

solar usando componentes geométricos apresentado pela matemática. 

 Para isso utilizamos o material do CDDC da Universidade de São Paulo campus 

de São Carlos, disponível no site3 (kit 5) representado na figura abaixo. Com esse 

material foi possível demonstrar para os alunos alguns conceitos de optica geométrica 

como a formação do foco em diferentes eixos de um trilho ótico. Podemos visualizar 

essa representação através de um experimento reproduzido pela figura 1. 

 

 

Figura 1 – Esquema representativo utilizado na oficina4. 

 Apresentamos também os conversores de energia eólica e energia solar, aqui 

representados pela figura 2. 

 

     

Figuras 2a- Conversor de energia eólica (esquerda); 2b- Conversor de energia solar. 

 

 Com esses dois materiais, exploramos junto dos alunos a origem das energias e 

suas respectivas transformações. Podemos identificar onde ocorrem as transformações 

de energia e como elas se conservam. É importante ressaltar a possibilidade de inserir 

conceitos de física moderna quando falamos das transformações energéticas das placas 

solares. Uma vez que elas transformam energia solar em energia elétrica mediante o 
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efeito fotoelétrico, esse conteúdo foi discutido mesmo os alunos nunca tendo ouvido 

sobre eles anteriormente. 

 Apresentamos também aos alunos um experimento caseiro para demonstrar 

células solares caseiras. Tal experimento consiste numa adaptação do artigo de Silva, 

Chiquito et al, (2004). O experimento consiste num circuito de transistores em série 

ligados à um capacitor representando uma placa solar caseira. Nessa placa é possível 

captar energia quando colocada sob luz solar. Realizamos algumas medições e 

conseguimos transformar a energia da luz solar através circuito montado em até 4,2 

Volts. A intenção de utilizar esse experimento foi para mostrar como é acessível e fácil 

construir uma pequena placa solar e também para discutirmos sua eficiência, questão 

essa que causa bastante discussão da sua utilização e investimento hoje em dia. 

 Temos abaixo a representação esquemática do experimento na figura 3. 

 

 

Figura 3 – Montagem experimental de um circuito de transistores associados a um 

capacitor. 

  A partir disso os alunos tiveram total liberdade para criarem seus projetos. Eles 

optaram por criar uma escola sustentável, onde adaptariam os elementos explorados na 

oficina em conjunto com seus conhecimentos prévios para criá-lo.  

 Como resultado, obtivemos um modelo muito interessante criado inteiramente 

pelos alunos e sua criatividade explorando materiais acessíveis como leds, papel paraná, 

tinta guache e reaproveitaram um CD-ROM quebrado como nos mostra a figura abaixo. 

 



    

 Figura 4 a- Escola iluminada por leds (esquerda em cima); 4 b- Montagem de um 

sistema de transformação de energia mecânica em elétrica (direita). 

 

Metodologia 

  

 Com esta oficina pudemos inserir os conteúdos num ambiente informal no qual 

os alunos se sentissem mais à vontade comparado com as práticas de sala de aula. O 

espaço informal aqui referenciado se define como o mesmo citado por Gohn (2006). 

  

Na educação formal sabemos que são os  professores.  Na  não-formal,  o  
grande educador  é  o  “outro”,  aquele  com  quem interagimos ou nos 
integramos. Na educação informal, os agentes educadores são os pais, a 
família em geral, os amigos, os vizinhos, colegas de escola... (Gohn, 2006, 
p.30).  

 

 Interessante ressaltar que era nosso objetivo que eles tivessem acesso à 

conteúdos que poderiam utilizar em seus respectivos projetos. Ou seja, passamos 

elementos para que eles pudessem utilizar ou não em seus próprios projetos além dos 

seus conhecimentos prévios.  

 Criamos para o desenrolar das atividades grupos de trabalhos, além de 

possibilitar maior engajamento de um número alto de alunos, também vemos grande 

eficiência na construção de um trabalho e de uma atividade através desse modelo como 

nos traz Leontiev (1986) apud Moura (2001): Para Leontiev (1986), a atividade envolve 

ações combinadas e interdependentes, fruto de acordos entre os sujeitos que deverão 

satisfazer uma necessidade do grupo. A atividade envolve parcerias, divisão de trabalho 

e busca comum de resultados. 



 Assim, dispomos no ambiente, ilhas de produção, onde eles realizavam as 

atividades e os bolsistas e professora presente auxiliavam os alunos num formato mais 

próximo de um guia do que um detentor do saber. 

 É importante destacar que a mobilização inicial realizada pela professora em sala 

de aula em conjunto com os alunos despertou interesse neles, pois tal oficina não tinha 

como essência um caráter obrigatório. Mesmo assim, durante os dois encontros os 

alunos foram e se mostraram interessados e participativos corroborando para a 

metodologia desenvolvida neste trabalho. 
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