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Introdução 

O projeto ‘’Experimentando a Física’’ foi 
desenvolvido na escola Paulo César 
Rodrigues Coutinho (CAIC), no município 
de Castanhal-PA, durante as manhãs de 
sábado dos meses de agosto e setembro 
de 2015, com estudantes dos três anos do 
ensino médio. As reuniões foram divididas 
em três momentos: inicialmente a 
observação, pelos alunos, de um primeiro 
experimento confeccionado e 
problematizado pelo professor; em seguida 
a exposição de conhecimentos prévios dos 
estudantes a respeito do experimento e 
introdução dos conceitos físicos pelo 
professor; por último, a confecção em 
conjunto, de um novo experimento 
confeccionado a partir de materiais 
reutilizados, promovendo assim a 
sustentabilidade. 

Objetivo 

Contribuir para melhor compreensão dos 
conteúdos de Física através da 
experimentação. 

Materiais e Métodos 

O momento da aula foi dividido em três 
etapas, seguindo o modelo trabalhado por 
Francisco Jr. (2008), onde a primeira etapa 
era de observação do experimento 
apresentado pelo professor. Todos os 
materiais utilizados eram identificados e 
analisados. Os estudantes deveriam 
acompanhar o procedimento da 
experiência e fazer seus registros e 
anotações em uma ficha de 
acompanhamento do experimento 
disponibilizada pelo professor. Deveriam 
também, nesta mesma ficha, expor suas 

conclusões para o fenômeno ocorrido no 
experimento. 
Na segunda etapa fora realizada pelo 
professor uma análise dos registros dos 
estudantes, algumas hipóteses citadas 
eram expostas pelo professor para que 
houvesse um debate entres todos os 
presentes na sala de aula. 
A terceira etapa era de confecção e 
aplicação coletiva pelos estudantes 
envolvidos no projeto, de um novo 
experimento indicado pelo professor, que 
possua os mesmos princípios conceituais 
da experiência inicial. 
Todos os experimentos trabalhados no 
projeto estão contidos em livros didáticos 
da coleção “Física Aula por Aula” 
(BARRETO; XAVIER, 2015) e “Almanaque 
Ciência em Show” (ANGELO; NAMEN; 
SANTOS, 2011), além de revistas virtuais 
sobre experimentos, utilizando materiais de 
reuso em sua grande maioria. 

Resultados e Discussão 

Os objetivos do projeto foram atingidos 
com sucesso. Em média 60 estudantes 
participaram e aprovaram o projeto como 
uma iniciativa positiva para melhor 
entendimento dos conceitos físicos 
explorados nos experimentos. 

Conclusões 

Está prevista a segunda edição do projeto 
“Experimentando a Física” para fevereiro 
de 2016 devido ao grande sucesso do 
trabalho realizado por mim, Ayreson Ayres, 
e meus companheiros Alcino Costa Lima Jr 
e Thalissa Gabriela Gurjão Martins, sob 
Orientação do Prof. Msc Marcos Pedro de 
Paiva Elias. 
____________________ 
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