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Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil :  

Visto o foco dos alunos na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 

– principalmente os do 2º ano, decidimos trabalhar com questões desta prova para motivá-

los e colaborar na sua preparação. O assunto escolhido foi conservação de energia 

mecânica, e as questões selecionadas exigem apenas interpretação qualitativa do 

fenômeno abordado. Com base nos temas das questões escolhidas, a conservação de 

energia mecânica foi tratada a partir de discussões sobre o esporte salto com vara. 

Metodologia: 

A partir da análise dos erros e acertos dos encontros anteriores, montamos esta aula 

tentando atender às expectativas dos alunos em relação ao clube, sem deixar de trabalhar 

sob uma metodologia que foge da tradicional, isto é, sem ser uma aula puramente 

expositiva de resolução de exercícios.  

Nosso objetivo era discutir a conservação da energia mecânica e a ampla utilização desta 

lei para resolução de problemas. Para trabalhar tal tema, motivados pelas questões do 

ENEM da imagem 1, montamos a aula baseada no esporte salto com vara. 

No dia do encontro a maioria dos alunos do 2º ano não puderam comparecer devido à 

outra atividade na escola, por isso havia em torno de 8 alunos na sala. Também, devido a 

um problema de saúde, a bolsista Aline não pode comparecer, ficando a aula sob comando 

dos bolsistas Tayna e Caio, sendo o último um dos responsáveis pelo clube de física do 

3º ano, mas que neste dia substituiu a Aline.  

Iniciamos pedindo aos alunos para sentarem em grupos, e por decisão deles foi formado 

um único grupo com todos os alunos presentes, afetando positivamente a interação entre 



eles e com os bolsistas ao longo da aula. Para motivá-los a participar das discussões, visto 

a preocupação de estudar conteúdos que caem nos exames nacionais e vestibulares, 

contamos que o assunto a ser estudado havia sido tema de questões do ENEM de anos 

anteriores, mas só mostraríamos as questões ao fim da aula. Ao não entregar as questões 

logo de início pretendíamos manter a curiosidade e interesse deles até o fim, de modo que 

não se dispersassem após descobrirem a resposta correta, como costuma acontecer, uma 

vez que muitos acreditam que o importante numa aula de resolução de problemas é saber 

a resposta correta, sem necessariamente entender o fenômeno abordado.   

Para situar o tema, partimos da investigação do que os alunos já conheciam sobre energia, 

e a partir das respostas iniciamos uma discussão sobre conservação de energia e sobre o 

fato de que não há, até onde sabemos, uma definição para ela. Os alunos levantaram vários 

tipos de energia que ouviram falar: potencial gravitacional, cinética, potencial elástica, 

nuclear, térmica, etc. Pontuamos então que a energia total se conserva, mas nesta aula em 

específico trataríamos apenas da conservação da energia mecânica.  

Situado o tema, partimos para a análise do salto com vara com base na conservação de 

energia. Para isso, exibimos parte da reportagem do telejornal “Bom dia Brasil”, Rede 

Globo, sobre a vitória do brasileiro Thiago Braz no salto com vara na olimpíada de 2016, 

acessada no link <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2016/08/thiago-braz-e-

ouro-no-salto-com-vara-e-bate-recorde-olimpico.html>. Os alunos se envolveram 

bastante com a disputa mostrada na reportagem entre Thiago e seu rival, culminando na 

sua vitória. Durante a exibição, chamamos a atenção para o quão complicado parecia o 

movimento do salto e para a altura que garantiu a vitória do brasileiro, 6,03m. Após algum 

tempo no qual os alunos mostraram suas reações e impressões sobre a reportagem, 

explicamos o salto num modelo simplificado – correr, apoiar na vara, subir e cair – 

seguindo da pergunta: “Por que correr? Se correr mais rápido, salta-se mais alto?”.  
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Imagem 1: questões do ENEM trabalhadas em sala. 

 

Para responder a esta pergunta partimos para uma análise do salto considerando a energia 

mecânica do processo, aproximando-o a um sistema conservativo e revisando as equações 

de energia cinética, potencial elástica e potencial gravitacional já vistas em sala de aula – 

fora do clube – pelos alunos. Analisamos a transformação de energia cinética em 

potencial elástica e potencial gravitacional ao longo do salto e destacamos alguns pontos 

de fácil utilização para realizar uma análise quantitativa: onde há só energia cinética e só 

energia potencial gravitacional.  

Para testar se esta análise fazia sentido, trouxemos a velocidade máxima que o velocista 

recordista mundial Usain Bolt registrou, 43,9km/h, e questionamos aos alunos que altura 

ele atingiria num salto com vara. Eles tentaram resolver este problema por conta, e ao 



final receberam ajuda dos bolsistas com a conversão de unidades e traquejos matemáticos, 

chegando ao resultado 7,59m. Ao serem incentivados a analisar o resultado e compará-lo 

com a altura atingida por Braz, concluíram que era maior, mas isso fazia sentido, uma vez 

que se Thiago Braz corresse tanto quanto Bolt ele possivelmente seria um velocista.  

Para continuar o teste, convidamos os alunos a descobrirem que altura saltaria um deles 

baseado na nossa análise simplificada. Escolheram uma aluna da turma e se organizaram 

para medir a velocidade dela ao correr no corredor da escola. Enquanto uns mediam a 

distância que ela correria, outros cronometraram o tempo, davam largada, motivavam, 

etc. Ao final tiraram três valores de tempo, e com a média calcularam a velocidade da 

aluna. Aproveitamos esta atividade para discutir brevemente a diminuição de erros 

associados à coleta de dados, seja fazendo média de várias medidas, descartando medidas 

muito distintas das demais, escolhendo o melhor método para poder desprezar o tempo 

de aceleração da aluna, etc. Ao final, chegaram ao resultado que ela atingiria uma altura 

de aproximadamente 1,5m, bem abaixo da atingida por Thiago Braz ou Bolt, o que 

também fazia bastante sentido.  

Terminada a discussão, entregamos as questões do ENEM, e eles se surpreenderam com 

o fato de não haver contas e sua análise ser bastante simples, frente ao que havíamos 

estudado naquela aula. Para reforçar um pouco mais a questão da energia elástica, 

discutimos qualitativamente o caso do estilingue, utilizando um elástico para atirar 

bolinha de papel pela sala de aula. Também, apresentamos outras situações em que 

podiam utilizar de raciocínio parecido ao desenvolvido na aula para resolvê-las, como 

pêndulo, plano inclinado conservativo, queda livre, rampa de skate, etc. 

No grupo online mantido como meio de comunicação entre as bolsistas e os alunos, no 

facebook, enviamos o link da reportagem completa, as questões do ENEM para os 

alunos que não puderam comparecer e o link de uma simulação de rampa de skate, na 

qual é possível analisar a energia mecânica do sistema, 

<https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics>. 

 

 

Conteúdo Programático Detalhado: 

Olhar geral da bolsista Tayna: 

Neste encontro os alunos se mostraram muito mais participativos e interessados do que 

nos anteriores. Os fatos das questões terem sido retiradas do ENEM e a aula ter sido 

baseada na medalha de ouro de Thiago Braz no salto com vara estimularam a turma, 

servindo com sucesso como meios para capturar a atenção dos jovens. Haver poucos 

alunos e eles se disporem num único grupo colaborou significativamente para a dinâmica 

na aula, estimulando todos a participarem das discussões e facilitando-nos no momento 

de guiar e organizar a interação dos alunos. Também, ao contrário do que ocorreu no 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-skate-park-basics


primeiro encontro, desta vez o tema era de conhecimento do 1º ano, e eles não se sentiram 

“intimidados”, o que os encorajou a participar da aula.  

Tentamos manter o clima descontraído ao longo do encontro, o que estimulou a 

participação com questionamentos interessantes dos alunos e enriqueceu a aula. Também, 

por diversas vezes, foi solicitado que repetíssemos alguma explicação, ou mesmo algum 

aluno nos interrompia durante uma explicação para dar seu entendimento e esclarecer 

dúvidas. Acredito que estas ações foram estimuladas pela relação que propusemos com 

eles ao longo da aula, sugerindo que não precisavam ficar em silêncio, como de costume 

em muitas salas de aula expositivas. Tais ações são positivas, pois evitam que o aluno 

carregue dúvidas ao longo da aula, no efeito “bola de neve”.  

Quanto à exposição de ideias, o bolsita Caio era excelente, cativando os jovens durante 

suas explicações claras e objetivas. Já eu ainda tive bastante dificuldade, confundindo os 

alunos em alguns momentos, mas acredito que tive melhoras comparado aos encontros 

anteriores.  

No geral, acredito que a metodologia utilizada tenha sido adequada, pois conseguimos 

inserir as exposições (de costume dos alunos) com interações e atividades abertas (medir 

a velocidade de um aluno), fugindo da aula tradicional expositiva sem causar 

estranhamento à turma, pelo contrário, o método cativou os alunos. Ainda, a sequência 

de atividades seguiu uma progressão lógica compreendida pelos alunos, evitando que se 

perdessem ao longo da aula. O tempo estimado para a execução das atividades foi 

adequado, sendo possível executar toda a sequência planejada.  

Em resumo, exalto como acertos a tentativa de cativar os alunos com uma questão do 

ENEM, de interesse deles, e com um episódio ocorrido recentemente, a medalha de ouro 

do Thiago Braz; o incentivo à participação dos alunos por parte dos bolsistas, com boa 

coordenação das participações; a excelente exposição de ideias do Caio, a proposta de 

analisar o modelo simplificado para o salto e a proposta de uma atividade aberta, bem 

colocada no contexto da aula e aceita com entusiasmo pela turma. Quanto aos pontos a 

serem melhorados, acredito que minha dificuldade em expor ideias de forma organizada 

e clara atrapalhou o entendimento dos alunos em alguns momentos, e devo trabalhar 

melhor isso; e trabalhar com maior detalhe os pontos abordados rapidamente na atividade 

aberta, como coleta de dados e minimização dos erros, seria positivo.  A aula ainda teve 

muitos momentos expositivos, o que gostaríamos de reduzir, incentivando cada vez mais 

a autonomia do aluno.  

          

 


