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Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil :  

Seguindo o modelo do encontro anterior, trouxemos questões do ENEM para estimular 

os alunos a se envolverem com a aula e se motivarem com a resolução de problemas. 

Dividimos a aula em dois temas, o primeiro foi som, já estudado em encontros anteriores, 

mas retomado num formato diferente para reforçar os conceitos, principalmente na turma 

do 1º ano, que ainda apresentava dificuldades; e conservação de energia, discutida a partir 

de carros solares.  

 

Metodologia: 

Visto que a aula do encontro anterior alcançou seus objetivos com sucesso, repetimos a 

metodologia utilizada para continuar a discussão sobre conservação de energia – agora 

de forma mais ampla, não se restringindo apenas à conservação de energia mecânica. 

Antes, porém, decidimos trabalhar algumas questões do ENEM sobre som, seguindo um 

modelo semelhante, pois notamos que os alunos do 1º ano ainda tinham dúvidas sobre o 

assunto tratado nos primeiros encontros. Acreditamos que reconsultar o tema sob uma 

metodologia distinta poderia proporcionar uma compreensão mais aprofundada dos 

alunos.   



Deste modo, iniciamos a aula tratando do tema som, desta vez motivado pelas questões 

do ENEM da imagem 1. Havia cerca de 20 alunos na sala, pertencentes ao 1º e 2º ano. 

Como já havíamos estudado por duas aulas o assunto, escolhemos não guardar a questão 

para ser revelada somente no fim da discussão, como foi feito no encontro anterior, 

entregando-as logo no início. Conforme previmos, os alunos do 1º ano tiveram 

dificuldade em responder as questões, havendo confusão entre os conceitos timbre, 

frequência, intensidade e a relação deles com o formato da onda, a frequência e a 

amplitude. Então, a bolsista Aline voltou a explicar os parâmetros e suas interpretações 

na lousa, discutindo também a escala musical e os diferentes timbres dos instrumentos e 

vozes. Complementando o quadro, a bolsista Tayna utilizava o aplicativo para Android 

“Oscilloscope” – já utilizado numa explicação pontual no segundo encontro – pedindo 

para diferentes alunos emitirem as mesmas notas, comparando os timbres das vozes numa 

mesma nota e a frequência em notas diferentes. Também, pediu-se para que os alunos 

emitissem um som intenso e outro fraco, permitindo a comparação entre as amplitudes 

das ondas. 

Esclarecidas as dúvidas restantes sobre som, passamos para o segundo assunto da aula: 

conservação de energia. Desta vez, conforme o método desenvolvido na aula anterior, 

anunciamos o tema e o fato dele ter aparecido numa questão do ENEM no ano anterior – 

como motivação para que participassem da aula – mas não mostramos a questão, 

guardando-a apenas para o fim da discussão. Assim, iniciamos fomentando uma 

discussão entre alunos e bolsistas sobre os diversos tipos de energia, que foi sendo guiada 

para as diversas maneiras de se “produzir” energia para a sociedade e os impactos 

ambientais associados a cada uma delas. Conforme os alunos iam se expressando, 

contando-nos o que sabiam sobre o tema, suas impressões e experiências, chamávamos a 

atenção a palavras chaves que apareciam em seus discursos e encaixando-as em perguntas 

que eram devolvidas aos alunos, de modo a ir alterando o rumo da discussão e chegar 

onde queríamos. Ao fim, os alunos, com ajuda das bolsistas, concluíram que a energia 

solar era a que menos agredia o ambiente.  

Ao questionarmos os alunos sobre onde sabiam haver a utilização de energia proveniente 

da transformação da energia solar, recebemos respostas que se dividiam entre situações 

nas quais a transformação vinha dos painéis solares que aquecem a água e dos que 

utilizam o efeito fotoelétrico, sendo necessário explicar à sala a distinção entre os dois 

métodos, abordando de forma simplificada o efeito fotoelétrico. Retomando a questão, 



agora nos restringindo às células fotovoltaicas, uma aluna citou ter visto um carro elétrico 

numa exposição. Como a questão do ENEM trata justamente de carros elétricos, 

aproveitamos o gancho e dirigimos a discussão para: “Carros elétricos poluem menos? 

Por que não os utilizamos no cotidiano?”. Da primeira pergunta seguiu-se uma longa 

discussão sobre os gases poluentes reduais da queima de combustíveis fósseis e o 

agravamento do efeito estufa, que culminou, através de perguntas levantadas pelos 

alunos, nos gases liberados na queima de lenha no interior de casas – que pode levar à 

morte, caso o ambiente seja fechado – e a função e funcionamento de chaminés. Ao 

retornar para a segunda questão, foram levantados diversos motivos, como baixo 

desempenho dos carros, alto custo, demora no tempo de recarga da bateria e o fato de se 

tratar de uma “tecnologia recente”, ainda em desenvolvimento.  

Deste último motivo, comentamos que Einstein já havia explicado o fenômeno que dá 

origem às células fotovoltaicas em 1905, o que lhe rendeu um premio Nobel, e portanto 

a transformação de energia solar em elétrica já era compreendida a muito tempo. Quanto 

à aplicação deste fenômeno para mover carros, contamos que há desde 1987 uma 

competição de carros solares, o World Solar Challenge, no qual os carros atravessam o 

deserto da Austrália utilizando apenas energia solar, percorrendo uma distância de 

aproximadamente 3000 Km, isto é, equivalente a dirigir de São Paulo(SP) à Natal (RN).  

Continuamos em forma de exposição aberta a comentários dos alunos, apresentando-lhes 

detalhes da competição e comentando a evolução do desempenho dos carros ao longo das 

corridas. Em especial, falamos do Tokai Challenger, o carro que venceu as edições de 

2009 e 2011, que supera a velocidade de 100 km/h, e mostramos trechos do vídeo em que 

ele é apresentado do link < https://www.youtube.com/watch?v=wo_cfsXfGz0>.  No 

vídeo, destacamos parâmetros que colaboram para o bom desempenho do carro, como a 

grande área coberta por painéis solares e a massa de 200 kg – muito menor do que um 

carro popular convencional, que é cerca de 1 tonelada.  

Seguimos explicando de forma simplificada o funcionamento do carro solar, com foco 

nas transformações de energia, no modelo: energia solar → painel solar → energia 

elétrica → motor elétrico → energia cinética.  Finalmente, mostramos aos alunos a 

questão do ENEM, imagem 2, surpreendendo-os com o fato de o carro discutido havia 

sido tema da prova. 

https://www.youtube.com/watch?v=wo_cfsXfGz0


  

Imagem 1: questões sobre o tema som retiradas do ENEM. 

 

 

Imagem 2: questão sobre o tema conservação de energia retirada do ENEM. 

 

 



A essa altura, influenciados pelas discussões da aula e motivados pelas bolsistas a 

refletirem sobre a questão, muitos alunos compreenderam rapidamente o caminho que 

deviam seguir para resolvê-la, trabalhando com a transformação de energia solar útil em 

cinética, conservando a energia total. A dificuldade se localizou em descobrir quanto valia 

a energia solar aproveitada. Embora nosso plano fosse deixar os alunos tentarem resolver 

por si próprios e, em seguida, resolver na lousa, não houve tempo de aula disponível 

suficiente para a primeira etapa, e tivemos que pular direto para a resolução em lousa 

pelas bolsistas. Para isso, chamamos a atenção para o fato de não haver necessidade de 

ter equações memorizadas para resolver a questão, com exceção da fórmula para energia 

cinética, sendo possível fazer quase todas as relações apenas com regra de três. Assim, 

lemos o texto com cuidado e listamos todos os dados relevantes fornecidos.  

A partir do entendimento do que cada dado significava, isto é, o que seria o rendimento, 

potência por m², velocidade inicial e final distintas, etc. seguimos para a análise da relação 

entre os dados, usando-os para chegar na potência útil gerada pelo painel e a variação da 

energia cinética do carro, de forma que a relação entre os dois resultava na resposta do 

problema. Ainda, foram explorados aspectos como por que a energia solar não foi 100% 

aproveitada e a relação entre a área dos painéis solares e o desempenho do carro.  

Após a aula, disponibilizamos no portal eletrônico mantido com os alunos os links para 

um vídeo de uma menina cantando ópera, 

<https://www.youtube.com/watch?v=UEMR3A4WLC8&feature=youtu.be>, citado em 

aula como exemplo de um som agudo; o vídeo sobre o carro solar Tokai Challenge e as 

questões do ENEM trabalhadas em sala.  

 

Conteúdo Programático Detalhado: 

Olhar geral da bolsista Tayna: 

Acredito que retomar o assunto dos primeiros encontros foi uma sábia escolha, pois, 

conforme supúnhamos, os alunos do 1º ano mostraram terem tido dificuldades em 

assimilar conceitos básicos abordados, e assim pudemos trabalhar as lacunas deixadas. 

Desta vez, não se tratava mais de um assunto inédito para eles, o que evitou a 

desmotivação por sentimento de incapacidade; ainda, o fato das questões terem sido 

retiradas de provas ENEM recentes motivou-os a se engajarem. Na retomada, pudemos 

https://www.youtube.com/watch?v=UEMR3A4WLC8&feature=youtu.be


trabalhar o assunto por outro método – a partir do aplicativo de celular, pudemos utilizar 

as vozes dos próprios alunos como exemplo – mais interativo e com recursos visuais que 

facilitavam a distinção entre os diferentes parâmetros do som. Ainda, ao incluir a escala 

musical na aula, conseguimos capturar a atenção de alunos interessados em música, 

seguindo-se discussões interessantes sobre a escala e instrumentos musicais.  

Entretanto, entregar as questões logo no início da discussão fomentou a necessidade 

imediata em alguns alunos de encontrar a resposta correta, que questionavam o tempo 

todo durante as explicações se “tal alternativa era a certa”. Se por um lado a busca da 

resposta pode ter motivado eles a prestarem atenção aos detalhes, buscando compreender 

a relação entre o som ouvido e os parâmetros da onda; por outro temo que eles quisessem 

apenas saber qual “a letra correta” para memorizar a resposta para aquela situação 

específica, sem buscar entender o fenômeno como um todo e o que levou determinada 

resposta em ser a correta – e as demais em serem erradas.   

Nesta etapa havia boa parte dos alunos dispersos, na maioria os do 2º ano. Novamente, 

acredito que o motivo seja a saturação deles em relação ao assunto e a crença de já o 

dominarem. Quando o foco da aula passou a ser conservação de energia e iniciamos as 

discussões trabalhadas no tema, a grande maioria dos alunos passou a participar, seja 

colaborando com as discussões ou simplesmente assistindo e prestando atenção. Tratou-

se de um tema que funcionou bem para o trabalho conjunto com alunos do 1º e 2º ano, 

pois neste caso ambos tinham, na crença deles, a mesma bagagem, não estando um 

avançado ao outro.  

Desta vez, a aula mais participativa pareceu agradar os alunos, não havendo reclamações 

sobre as interrupções como no primeiro encontro. Acredito que o aprimoramento na 

condução das discussões tenha forte relação com este resultado, pois desta vez 

conseguimos guiá-las de forma a seguir uma sequência “bem desenhada”, na qual uma 

coisa levava a outra, organizando as interrupções dos alunos com as explicações de 

fenômenos, esclarecimentos de dúvidas e informações trazidas pelas bolsistas de forma a 

não confundir o aluno. Pelo contrário, ao inserir ideias trazidas por eles na discussão 

conseguíamos prendê-los ainda mais, e os desvios de assunto – como o caso da chaminé 

– estimulava-os. Estes desvios de assuntos também se mostraram ótimos para 

exemplificar aos alunos a relação entre os diferentes conteúdos da física, evitando-se 

separá-los em “caixinhas”, como de costume.   



De forma geral, as discussões abertas e bem dirigidas foram um dos pontos fortes da aula, 

num tom de conversa fomos capazes de levar aos alunos discussões sobre poluição, 

aquecimento global, energia limpa, física moderna (efeito fotoelétrico), feminismo (ao 

citar a ex-esposa de Einstein, que colaborou muito com ele e não é citada em seus 

trabalhos), termodinâmica (chaminé), leis de Newton (relação massa do carro – 

aceleração – energia fornecida), desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias, etc., 

além da conservação e transformação de energia, foco da aula. 

Já a resolução da questão poderia ter sido mais bem trabalhada, tendo sido muito 

prejudicada devido à falta de tempo ao fim da aula. As discussões sobre som se alongaram 

mais do que o planejado, o que resultou num curto período para deixá-los pensar sobre a 

questão e trabalhar resolução de problemas. Conseguimos discutir satisfatoriamente a 

identificação de dados no texto e a interpretação destes dados, mas a relação deles entre 

si e os traquejos matemáticos não foram tão explorados como deveriam.  

Aqui, novamente, após entregar a questão aos alunos o foco de vários passou a ser “qual 

a resposta correta?”, e não entender o que levava a ela. Discussões levantadas e debatidas 

anteriormente, como a relação entre massa do carro – aceleração – energia necessária, 

perderam o foco aqui, ficando a atenção dos alunos voltada aos traquejos matemáticos. 

Ao envolver números e equações, aparentemente, os alunos deixaram de pensar sobre as 

relações entre as variáveis e se prenderam somente em encontrar o resultado numérico. 

Algo que gostaria de ter feito, mas faltou tempo, era questioná-los sobre o que fazer para 

melhorar o desempenho do carro partindo dos dados da questão. Suspeito que, mesmo 

tendo discutido e chego a respostas possíveis para isso antes da apresentação da questão, 

eles teriam dificuldade em enxergar as relações já debatidas por se prenderem somente a 

equações – as quais têm dificuldade em analisar. 

 

 Olhar geral da bolsista Aline: 

Eu acredito que a estratégia adotada foi bem recebida pelos alunos. Discutir a teoria sobre 

questões multidisciplinares é uma forma interessante de conectar os conteúdos e fazer 

com que os alunos tomem hábito de refletir sobre as situações às quais estão expostos e, 

através dessa reflexão usem seus conhecimentos para resolver os problemas do dia-a-dia. 



A atividade de hoje foi bem organizada e, na minha opinião, o nível acadêmico foi 

adequado, dado que tanto os alunos do primeiro, quanto os alunos do segundo ano 

conseguiram participar da discussão e contribuir com suas ideias sem que fosse possível 

distingui-los. Essa proposta é muito interessante pois promove autoconfiança no 

estudante, quebrando a ideia de que aquele que está mais avançado nos estudos sabe mais 

e, para este, não podem contribuir intelectualmente. A ideia é valorizar que mesmo nós 

bolsistas aprendemos com eles e que o conhecimento é sempre uma troca. 

Não foi possível trabalhar todos os conteúdos preparados pois o tempo não foi suficiente, 

mas isso se deu pois separamos muitas questões para o mesmo dia. Para as próximas 

atividades vamos focar em trazer menos exercícios, para que possamos fazer as 

discussões sem pressa. 

Acredito que é muito importante ressaltar que as discussões foram muito enriquecedoras: 

do conceito de energia, surgiram colocações sobre avanços científicos, cuidados com o 

meio ambiente, feminismo, e, sem perder o foco do tema, conseguimos conectar aos 

conhecimentos de sala de aula o mundo que cerca a nós e nossos alunos. Na minha 

opinião, seria incrivelmente desenvolvedor para os estudantes se fosse possível fazer isso 

todas as aulas em todas as disciplinas: olhar o mundo, entender o mundo, modelar o 

mundo e modificar o mundo de forma consciente, de forma que o conhecimento crie 

raízes, tais que dificilmente se consegue com aulas expositivas e avaliações escritas.  

 

 

  

 

 


