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Disciplina Eletiva: Visão, Luz e Cor 

Escola Parceira: EE Djalma Octaviano, Campinas SP 

2º Semestre de 2016 

PIBID IFGW/Unicamp 

Ementa 

Sequência didática sobre luz e cores, com um viés interdisciplinar, ao associar alguns 

quadros de pintores brasileiros, com as relações físicas da luz e com um olhar biológico 

sobre o funcionamento do olho, além de conceitos de ótica. Ao final das atividades 

espera-se que os alunos possam visitar a exposição  COR DA LUZ: O CÓDIGO DAS 

CORES que tem como objetivo que o visitante entenda que a COR é na verdade um 

código do nosso sistema de visão. Nossos olhos detectam luz e mandam sinais para o 

nosso cérebro que os interpreta “vendo” CORES. A exposição ajudará a entender como 

isso funciona e a responder perguntas como: Qual a relação entre luz e cor? Porque 

algumas cores como rosa e bege não aparecem no arco-íris? O que faz os objetos terem 

cores? A exposição também vai apresentar os processos de geração de cor, como o 

funcionamento dos monitores, impressoras, câmaras fotográficas e a fabricação de tintas. 

Efeitos como o arco íris, o azul do céu e o pôr do sol vermelho, serão demonstrados e 

explicados com aparatos interativos. 

 

Disciplinas envolvidas 
Física, Artes, Química, Matemática. 

 

Professoras 
Alessandra da Cunha (supervisora) e Sheila Grandinetti Simões (colaboradora) 

 

Bolsistas PIBID 
Luiz Fernando Dimarzio 

Leticia Ghedin Verrati 

Menandro L. S. de Freitas Filho 

Klayton Godinho de Alencar 

https://www.cordaluz.mc.unicamp.br/index.php
https://www.cordaluz.mc.unicamp.br/index.php
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Justificativa 
Compreender a luz como onda eletromagnética e a emissão de fótons pelo átomo de Bohr. 

Compreender a interação entre a luz e receptores do olho humano, bem como o processo 

da visão. Perceber as diferenças entre o processo de formação de cores subtrativo e por 

interferência. Compreender o conceito e construir a câmara escura. Realizar medições de 

objetos utilizando o fenômeno óptico. Relações ópticas em espelhos planos e esféricos.  

  

Objetivos 
Aplicação dos conceitos físicos de emissão de luz em situações cotidianas. Reforçar o 

conhecimento da estrutura do átomo de Bohr. Compreensão da formação de cores pelos 

processos subtrativos e por interferência da luz. A câmara escura, compreensão e 

construção do dispositivo. Entendimento da formação de imagens. Relações de 

triângulo e medidas de objetos.  

 

Habilidades e Competências envolvidas: 
 

I. Reconhecer e explicar a emissão e a absorção de diferentes cores de luz; 

II. Explicar a absorção e a emissão de radiação pela matéria, recorrendo ao modelo 

de quantização da energia; 

III. Utilizar o modelo eletromagnético da luz como uma representação possível das 

cores na natureza; 

IV. Identificar a luz no espectro de ondas eletromagnéticas, diferenciando as cores 

de acordo com as frequências; 

V. Identificar a luz branca como composição de diferentes cores; 

VI.  Associar a cor de um objeto a formas de interação da luz com a matéria 

(reflexão, refração, absorção); 

VII. Estabelecer diferenças entre cor-luz e cor-pigmento; 

VIII.  Identificar as cores primárias e suas composições no sistema de percepção de 

cores do olho humano e de equipamentos; 

IX. Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, reproduzem imagens 

no cotidiano; 

X. Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que envolvem a sua 

propagação, como formação de sombras, reflexão, refração etc.;  

XI. Associar as características de obtenção de imagens a propriedades físicas da luz 

para explicar, reproduzir, variar ou controlar a qualidade das imagens 

produzidas; 

XII. Utilizar informações para identificar o uso adequado de iluminação em 

ambientes do cotidiano; 

XIII. Saber identificar triângulos semelhantes e resolver situações-problema 

envolvendo semelhança de triângulos. 
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Conteúdo Programático:  
14/09 – Emissão de fótons pelo átomo de Bohr. 

21/09 – Jogo dos dados quânticos – confecção e disputas. 

28/09 – Luz como onda eletromagnética/seminários das equipes de alunos. 

05/10 – Formação de cores por interferência e por processo subtrativo – mistura de tintas 

e colorir gravuras 

19/10 – Formação de cores por interferência e por processo subtrativo – mistura de tintas 

e colorir gravuras. 

26/10 – Formação de cores por interferência na sala de aula/seminários das equipes de 

alunos. 

9/11 – A câmara escura e a formação de imagens – Construção de uma câmara.  

16/11 – A câmara escura e a formação de imagens – Relações de triângulo associadas à 

observação de objetos. 

23/11 – Visita à exposição cor e luz No Museu Exploratório de Ciências na Unicamp. 

26/11 – Culminância/ Quais as interações dialógicas entre o Museu Exploratório e a 

disciplina eletiva. 

Recursos:  
Data show; 

Material de artesanato: cola, tesoura, tinta, pincel. 

Metodologia: 
Combinação de aulas expositivas com intervenções lúdicas, propiciando diferentes 

formas de se discutir a mesma situação problema. Apresentações de microsseminários 

por parte dos alunos.  

Duração 
2º semestre 2016. 

Culminância 
Ao final do semestre, os alunos devem apresentar uma reflexão sobre como as 

experiências da disciplina Visão, luz e cor conversam com a exposição do Museu de 

Ciências da Unicamp, bem como uma análise das modificações em suas concepções de 

visão e luz. Apresentação das atividades desenvolvidas. 

Avaliação 
Apresentação de microsseminários e culminância. 

Referenciais 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, Material de apoio ao currículo do Estado de SP, Caderno do aluno 

3ª série, volume 2, ed. 2014 – 2017, São Paulo.  

BONJORNO – CLINTON – EDUARDO PRADO – CASEMIRO, Física: eletromagnetismo, Física 

Moderna: 3º ano – 2ª edição – SP: FTD, 2013 

BONJORNO – CLINTON – EDUARDO PRADO – CASEMIRO, Física: Termologia, Optica, 

Ondulatória: 2º ano – 2ª edição – SP: FTD, 2013 

 


