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Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil :  

Nesta aula trabalhamos o conceito de onda mecânica e onda sonora: tanto definições 

quanto problematização.  

 

Metodologia: 

Em conjunto, as bolsistas, Tayná e Aline planejaram abordar o tópico perguntando aos 

alunos o que eles conheciam sobre o tema e a partir dessas informações revisar a teoria 

de ondas: conceitos de velocidade, comprimento de onda, período, frequência e tipos de 

onda. Uma vez construídos os conceitos em questão, partiríamos para os conceitos mais 

específicos de ondas sonoras. 

Iniciando a atividade, foi feito um desenho de uma onda na lousa e perguntou-se aos 

alunos o que eles sabiam sobre ondas. Timidamente, eles começaram a falar o que 

conheciam. Os alunos definiram o que era crista, vale, comprimento de onda e período, e 

direcionados pelas bolsistas chegaram na relação entre velocidade e período e, 

consequentemente, na relação entre velocidade, frequência e comprimento de onda.  

Utilizando uma corda, as bolsistas demonstraram o que era um pulso, como que a onda 

se comporta com diferentes frequências e para ilustrar melhor, foi apresentado para os 

alunos um vídeo cujas imagens são produzidas de dentro de um violão sendo tocado 

utilizando o vídeo do youtube, disponível no link 

<https://www.youtube.com/watch?v=aFybcLGqYR4>. 

https://www.youtube.com/watch?v=aFybcLGqYR4


No vídeo, os alunos puderam observar as diferentes frequências e formas produzidas pelas 

cordas do violão e concluíram após uma breve discussão que as ondas formadas pelas 

cordas do violão são mecânicas, ocasionadas por vibrações. Os alunos também 

comentaram que as ondas transportam energia cinética e que dependem da elasticidade 

do meio para se propagar.  

Nesse momento, perguntou-se aos alunos porque a corda do violão não fica vibrando 

eternamente, dado que ela carrega energia. Alguns alunos responderam que era por causa 

da resistência do ar. Foi dito que este é um pensamento empírico, mas que na realidade o 

que acontecia ali é que a energia era dissipada em forma de vibração transmitida para a 

caixa do violão e com isso tínhamos o som e que cada nota do violão era emitida em uma 

determinada frequência característica.  

“Mas, se eu tiver uma nota lá no piano e na flauta o som não é igual. Por quê?” - 

Questionou uma das alunas do primeiro ano. Explicou-se que era por causa do timbre, ou 

seja, a sonoridade de cada instrumento. Os instrumentos, assim como nós, humanos que 

temos uma voz diferente para cada pessoa, também tem seu próprio som de forma, que 

podemos ter a mesma nota tanto na flauta como no piano, mas cada um vai emitir a nota 

com sua característica. 

Em determinado momento, um dos alunos construiu e mostrou um experimento feito com 

copo plástico, barbante e uma colher – aprendido fora do clube – de forma que era 

possível perceber a propagação das ondas através do barbante amarrando-o por um 

furinho no fundo do copo e na colher, e batendo na colher com um objeto de metal, de 

modo que era possível escutar o som agudo do metal colocando o copo junto ao ouvido.  

Para explicar a propagação do som através do ar, as bolsistas fizeram analogia do 

fenômeno com uma mola, na qual a onda também se propaga horizontalmente. Feito isso, 

tentou-se expandir a ideia de propagação transversal para o espaço tridimensional e 

investigar como o som emitido por uma pessoa se propaga em todas as direções a sua 

volta.  

A fim de entender como captamos as ondas sonoras, as bolsistas discutiram o sistema 

auditivo humano, associando o tímpano ao fundo de um copinho plástico, no qual os 

alunos puderam sentir a vibração com o dedo ao falar na boca do copo.  

Foram abordados também os limites da audição humana, tanto no espectro de frequências 

como em relação à amplitude. Tais limites de frequência foram comparados aos de outros 

animais, como cães, elefantes e morcegos, enquanto que para a intensidade sonora foi 

discutido de forma qualitativa a escala decibel e os efeitos prejudiciais de ouvir sons 

muito intensos.   

Para uma melhor interação com os alunos, as bolsistas criaram um grupo na rede social 

Facebook no qual postariam materiais complementares às aulas, os alunos poderiam 

enviar dúvidas e serviria como um mural de recados. Ao fim desta aula, foi postado neste 



grupo o link < https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k&feature=youtu.be>, no 

qual os alunos poderiam testar seus limites de audição como curiosidade.  

 

Conteúdo Programático Detalhado:  

Olhar geral da bolsista Aline: 

A atividade foi apresentada parcialmente pelas duas bolsistas, Aline e Tayná, de forma 

conjunta. Nessa atividade foi possível perceber que os alunos não estão acostumados a 

discutir sobre um determinado problema, mas, simplesmente, aplicar fórmulas que 

chegam a resultados numéricos. Com isso, os primeiros momentos da aula foram um tanto 

quanto bloqueados por essa mentalidade.  

A aula foi passando, os alunos foram se soltando e interagindo mais, entretanto eles ainda 

estavam esperando uma “aula” que fosse baseada no trabalho que seus professores têm 

em sala cotidianamente: explicações no quadro e notas no caderno. 

Uma das características mais interessantes observadas nesta atividade foi a capacidade de 

comparação com temas de outras disciplinas que os alunos apresentaram: foram 

relacionados conhecimentos matemáticos, musicais, químicos e sobre fatos históricos 

durante a atividade. Foi possível perceber que a proposta de trazer a discussão para as 

mãos dos alunos promoveu frutos muito positivos tanto para a construção do 

conhecimento nos estudantes como para aprimoramento docente visado pelos bolsistas. 

Em relação ao nível acadêmico, pode-se dizer que as bolsistas se sentiram surpreendidas. 

Era sabido que os alunos tinham interesse pela disciplina, então, esperava-se que eles 

tivessem mais interesse que a média, entretanto, além do interesse ser maior, pode-se 

perceber que os alunos têm um nível de conhecimento relativamente bem alto, se 

comparado com outras escolas públicas, e tem bastante facilidade em assimilar os 

modelos matemáticos envolvidos nos problemas apresentados.  

Outro ponto positivo da atividade foi a prestatividade a riqueza de materiais disponíveis 

que tivemos para trabalhar. Todos os materiais utilizados são bem simples, entretanto 

houve muita boa vontade por parte da escola e seus colaboradores em fornecer tudo o que 

estava a seu alcance para que pudéssemos fazer uma atividade interessante e que 

trouxesse aos alunos uma experiência diferente do que a que eles têm rotineiramente na 

unidade. 

Para as próximas atividades acreditamos que seja positivo manter a discussão sobre cada 

problema antes de modelá-los matematicamente, instigando os alunos a problematizarem 

as situações e entender o que se passa com o objeto de estudo.  Outro ponto que agradou 

bastante aos alunos e as bolsistas foi o trabalho em conjunto, a atividade dirigida em 

conjunto foi muito mais enriquecedora, pois sempre uma das bolsistas tinha algo que a 

outra não havia mencionado e poderia contribuir para maior aproveitamento na 

construção do conhecimento com os alunos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qNf9nzvnd1k&feature=youtu.be


Como sugestão para a próxima aula, os alunos pediram que trouxéssemos, além da teoria, 

mais exercícios do tipo ENEM ou vestibulares, para que eles possam aplicar os conteúdos 

apresentados e testar suas habilidades, além disso pediram para que os conteúdos fossem 

dirigidos para os temas específicos vistos por ambas as turmas, primeiro e segundo ano, 

a fim de reforçar os temas apresentados pelas professoras de física nas aulas matutinas.  

Contudo, pode-se afirmar que a experiência foi muito produtiva e enriquecedora, os 

alunos foram extremamente participativos e responderam com muito entusiasmo aos 

estímulos objetivados na atividade. Ainda, comentaram que gostaram bastante e que 

ficaram animados por ver que esta atividade além de completar as competências 

trabalhadas em sala de aula, tende a exercitar sua habilidade de análise física sobre 

determinado fenômeno ou problema proposto, ajudando-os a entender o mundo e 

empregar os conceitos de física aprendidos. 

 

Olhar geral da bolsista Tayna: 

De forma geral, fomos surpreendidas positivamente pelo ambiente escolar e pelos alunos. 

A infraestrutura da escola é muito boa, comparada a outras escolas estaduais, com uma 

riqueza muito grande de materiais disponíveis. Ainda, fomos muito bem recebidas pelos 

funcionários e professores, que se mostraram muito prestativos em colaborar conosco 

fornecendo-nos materiais para a aula planejada. Os alunos se mostraram muito motivados 

com o início das atividades do Clube de Física, e ao longo da aula notamos sua boa 

extensão de conhecimentos em física, comparado a alunos dos mesmos anos de outras 

escolas públicas.  

Quanto às atividades desenvolvidas no clube, no início os alunos se mostravam bastante 

empolgados e curiosos, no entanto, ao decorrer da aula muitos foras ficando dispersos. 

Acredito que os principais motivos para a perda de interesse foram: 

Desconforto dos alunos em abordar um mesmo tema para 1º e 2º ano: os alunos do 2º ano 

já estavam familiarizados com o conceito de ondas, tendo estudado previamente os 

parâmetros utilizados para caracterizá-la e seu comportamento, enquanto que para os 

alunos do 1º ano tratava-se de um assunto inédito. Assim, quando demos início às 

definições dos parâmetros, muitos alunos do 2º ano deixaram de participar da aula 

julgando já dominarem o assunto, enquanto que nos alunos do 1º ano era evidente a 

insegurança em trabalhar um tema já estudado pelos outros colegas, de forma que muitos 

se julgaram incapazes de acompanhar a turma mais velha e desistiram de participar da 

aula.  

Desconforto dos alunos com a metodologia adotada pelas bolsistas: dos diversos aspectos 

da metodologia adotada que fogem da aula tradicional, dois deles causaram bastante 

desconforto nos alunos. O primeiro foi o fato de ter sido requerido a participação dos 

alunos o tempo todo, incentivando que se expressassem para comentar suas experiências 

e compartilhar dúvidas. Como consequência, a exposição de ideias era frequentemente 



interrompida e não raramente o assunto se desviava por alguns minutos. Isso gerou 

desconforto em alguns jovens, que vieram sugerir aulas menos abertas a discussões e mais 

expositiva para os próximos encontros. A impressão de desorganização captada por estes 

alunos pode ser reflexo da dificuldade de ministrar as participações por nossa parte, 

somado à falta de costume em participar de uma aula mais aberta a discussões por parte 

dos alunos. O segundo foi o fato de a aula não ter sido baseada em aplicação de equações, 

mas no reconhecimento de fenômenos e descrições qualitativas. Discutirei este último 

logo abaixo.   

Foco no entendimento dos parâmetros e fenômeno, não no tratamento quantitativo: houve 

muitas reclamações em relação à falta de exercícios ao longo da aula, isto é, que 

apresentávamos os parâmetros e fenômenos, mas não mostramos aplicações numéricas. 

Aparentemente, trata-se de um reflexo da crença de que “o importante da física são as 

contas, as fórmulas, e se não se trabalham elas não há aprendizado”. Cabe a nós 

trabalharmos esta questão nos encontros seguintes, mostrando que a física vai muito além 

das fórmulas, sendo de extrema importância o entendimento dos fenômenos.  

Dificuldade em explicar algo por parte da bolsista Tayna: minha falta de experiência 

afetou significativamente o resultado da aula. Notei ter grande dificuldade em expor 

minhas ideias de forma organizada, o que acabava confundindo os alunos. A bolsista 

Aline possuía muito mais domínio de exposição de ideias.  

Entretanto, apesar destes problemas iniciais, houve muitos pontos positivos a serem 

destacados. Dentre eles, os momentos interativos da aula, como quando sentiram o fundo 

do copinho plástico em associação com o tímpano. Notei que muitos alunos que pareciam 

desinteressados executaram a ação proposta de forma espontânea, explorando a relação 

entre emissão de som e vibração do copo. Outro ponto positivo foi a grande participação 

de parte dos alunos ao longo da aula, embora houvesse boa parte dispersa. Conseguimos 

estimular a participação dos jovens, que colaboravam com questões interessantes e 

compartilhavam experiências com a sala. Entretanto, como dito anteriormente, alguns 

alunos reclamaram das participações “excessivas”, o que me faz acreditar que a 

administração destas participações pode ser melhorada nas próximas aulas, de modo que 

percebam como algo positivo ao seu aprendizado, e não o contrário. Destaco também o 

fato de a apresentação da aula ter sido compartilhada entre as bolsistas, de modo que as 

ações/informações de uma complementavam as da outra, de forma a tornar o conteúdo 

trabalhado em sala mais rico e dinâmico. Para os próximos encontros também será 

importante escolher temas e metodologias que estimulem tanto os alunos do 1º ano como 

do 2º, evitando dispersões, como descrito anteriormente.  

 


