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Apêndice 12: Produto do Mestrado 

 

Produto Acadêmico: 
Autor: Raphael de Oliveira Gaudio 
Prof. Orientador: Luiz Otávio Buffon 

2019 

UMA PROPOSTA DIDÁTICA DE 
ENSINO DA CINEMÁTICA DO 
LANÇAMENTO OBLÍQUO, COM 
NOÇÕES DE DINÂMICA, 
BASEADOS EM SIMULADORES E 
LANÇAMENTO DE FOGUETES DE 
GARRAFA PET 
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APRESENTAÇÃO 
 

Este é um produto acadêmico produzido como pré-requisito parcial para o curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Física. 

 

Ao longo de muitos anos, o método tradicional de ensinar física nas escolas de 

ensino médio só teve êxito num pequeno percentual de alunos, muitos dos quais 

possuíam facilidade com a disciplina de matemática. Além do método tradicional de 

ensino não ter êxito com a maioria dos alunos, muito pelo contrário, acabou 

gerando uma rejeição enorme no estudo da Física. 

No sentido de conseguir atingir todos os alunos, o processo de ensino-

aprendizagem de Física sofreu, nos últimos anos, transformações, tornando as 

aulas cada vez mais contextualizadas e menos baseadas em resolução de 

exercícios. A memorização de fórmulas, para aplicações em situações artificiais e 

abstratas, gera poucos resultados, segundo o PCNEM. 

 

Neste trabalho, construímos uma UEPS (Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa) para o ensino do movimento de objetos próximos ao campo 

gravitacional de um planeta, baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel. 

 

Para melhor aplicabilidade do produto, sugerimos que sejam observador os 

“Princípios Fundamentais de uma UEPS”, descritos por Moreira (2011) 
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Objetivo Geral:  

 

Construir e avaliar a aplicação de uma proposta pedagógica baseada numa UEPS, 

para o ensino do movimento de projéteis num campo gravitacional, no vácuo e no 

ar, sem e com propulsão. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Utilizar vídeos e o histórico dos foguetes para motivação. 

 Através de questionário investigativo simular usando o PHET o lançamento oblíquo 

com e sem resistência do ar buscando suas diferenciações. 

 Através de questionário investigativo simular usando o PHET o pouso de um módulo 

lunar observando a direção e o sentido dos vetores força e velocidade. 

 Construir um foguete de garrafa pet. 

 Relacionar o lançamento de um foguete de garrafa pet com as simulações de 

lançamentos. 

 Modificar um modelo inicial de forma a promover melhoras aerodinâmicas. 
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Encontros: 

Encontros Atividades Desenvolvidas 

Encontro 01 
(1ª atividade) 

 

Foram dadas informações iniciais sobre o projeto e foi aplicado o 
pré-teste (questionário de conhecimentos prévios). Veja o 
apêndice 1. 

Encontro 01 
(2ª atividade) 

Organizador prévio – Apresentação motivadora no Powerpoint: 
Os Foguetes e a Exploração do Espaço. Veja o apêndice  2. 

Encontro 02 
(1ª atividade) 

Através do simulador PHET de lançamentos oblíquos foi realizada 
uma sequência de lançamentos sem resistência do ar para uma 
análise qualitativa e investigativa, onde os alunos em pequenos 
grupos responderam um questionário. 

Encontro 02 
(2ª atividade) 

Foi realizada a reconciliação integradora sobre lançamentos de 
projéteis no vácuo, com discussões do professor e a sala toda. 

Encontro 03 
(1ª atividade) 

Através do simulador PHET de lançamentos oblíquos foi realizada 
uma sequência de lançamentos com resistência do ar para uma 
análise qualitativa e investigativa, onde os alunos em pequenos 
grupos responderam um questionário. 

Encontro 03 
(2ª atividade) 

Foi realizada a reconciliação integradora sobre lançamentos de 
projéteis, a influência da resistência do ar e a importância prática 
da aerodinâmica, com discussões do professor e a sala toda. 

Encontro 04 
(1ª atividade) 

Através do simulador de módulo de pouso lunar foi realizada uma 
sequência de desafios para que os alunos, além de cumpri-los, 
observassem os vetores velocidade e força. A atividade foi 
investigativa, onde os alunos em pequenos grupos responderam 
um questionário. 

Encontro 05 
(1ª atividade) 

Fórum de discussão sobre os vetores força e velocidade. Foi 
realizada a reconciliação integradora com discussões do 
professor e a sala toda. 

Encontro 05 
(2ª atividade) 

Através de uma oficina de construção dos foguetes de garrafa 
PET os foguetes foram construídos pelos alunos em grupos. 

Encontro 06 
(1ª e 2ª 

atividade) 

Resolução de exercícios de lançamentos de projéteis em virtude 
de fortes chuvas que inviabilizaram os lançamentos dos 
Foguetes. 

Encontro 07 
(1ª e 2ª 

atividade) 

Lançamento, filmagem, coleta de dados e orientações para 
preenchimento dos relatórios. 

Encontro 08 
(1ª e 2ª 

atividade) 

Lançamento, filmagem, coleta de dados e orientações para 
preenchimento dos relatórios. 

Encontro 09 
(1ª e 2ª 

atividade) 

Entrega dos relatórios da construção e lançamento dos foguetes, 
aplicação do pós-teste e questionário de opinião. 

Fonte: Elaboração própria. 
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1ª Atividade - Questionário de conhecimentos prévios (Pré-Teste) e pós-teste:  

 

Questionário de conhecimentos prévios e pós-teste 

OBJETIVOS: 

 Descobrir os conhecimentos prévios e os subsunçores dos alunos através de um questionário 

sobre cinemática e dinâmica. 

OBS: Este questionário é obrigatório e deve ser respondido com dedicação e 

sinceridade. Não será penalizado por erros devido a desconhecimento do assunto, 

contudo o empenho em responder de forma individual será pontuado. 

 

Um pouco de você: 

Nome:__________________________________________TURMA: _______ 

Cidade e estado onde morava quando cursou o 9º ano: 

______________________________________________________________ 

Nome da escola que cursou o 9º ano: 

______________________________________________________________ 

Pública ou privada?  

___________________________ CURSO no IFES:___________________________ 

 

QUESTÕES: 
9. O que você entende por posição de um objeto? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
10. O que você entende por repouso e movimento? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
11. O que você entende por velocidade? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
12. O que você entende por trajetória e deslocamento de um objeto? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
13. O que você entende por aceleração? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
14. O que você entende por força? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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15. Utilize as três ilustrações abaixo que mostram aonde se encontravam os carros em 

vários instantes em um movimento que ocorre, em todos os casos, da esquerda para a 

direita.  As figuras representam fotos tiradas em intervalos de tempo fixos e iguais. 

 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
 
Qual esquema anterior representa: 
 
15.1 . Um movimento com velocidade constante? ___________________ 

O que você percebeu nesta ilustração que o fez levar a esta conclusão? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

15.2 . Um movimento onde o carro aumenta a velocidade? __________________ 

O que você percebeu nesta ilustração que o fez levar a esta conclusão? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

15.3 . Um movimento onde o carro diminui a velocidade? __________________ 

O que você percebeu nesta ilustração que o fez levar a esta conclusão? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

16. Um menino lança uma pequena pedra que descreve uma trajetória como 

representada na figura abaixo (a força de resistência do ar é desprezível). O ponto B é o 

mais alto da trajetória. Nas questões abaixo utilize essa figura. 

 

 

 

 

 

8.1. Assinale o item onde o vetor velocidade é representado corretamente nos três pontos 

A,  B e C, respectivamente. 



175 
 

 

8.2. Assinale o item onde o vetor aceleração é representado corretamente nos três pontos 

A, B e C, respectivamente. 

 

8.3. Assinale o item onde o(s) vetor(es) força é ou são representado(s) corretamente no 

ponto A. 

 

8.4. Assinale o item onde o(s) vetor(es) força é ou são representado(s) corretamente no 

ponto B 
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8.5. Assinale o item onde o(s) vetor(es) força é ou são representado(s) corretamente no 

ponto C. 

 

 

           9. Utilize as cinco ilustrações abaixo 

 

Considere que os cinco objetos acima sejam abandonados lado a lado de uma mesma 

altura em um mesmo instante. 

9.1 Coloque em ordem de chegada, do que chega primeiro até aquele que chega em 

último, considerando que o experimento seja feito no ar normal sem vento. Explique 

porque? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9.2 Coloque em ordem de chegada, do que chega primeiro até aquele que chega em 

último, considerando que o experimento seja feito no vácuo perfeito, isto é, na ausência do 

ar. Explique porque? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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10 Um objeto é jogado num lançamento de projéteis no vácuo como na figura abaixo. 

Explique como seria a trajetória da figura se a resistência do ar fosse levada em conta. 

Justifique sua resposta. Faça um outro gráfico mostrando a trajetória alterada. 

 

No vácuo                                                                           No ar 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11 Explique como um Helicóptero pode voar sendo mais pesado que o ar. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12 Explique como um avião pode voar sendo mais pesado que o ar. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13 Explique como um foguete pode acelerar, frear ou fazer curvas no espaço vazio. 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14. Um objeto é lançado para cima e retorna ao mesmo nível do ponto onde foi lançado. 

 

 

Fonte: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=26663, acessado em 24 

de janeiro de 2018. 

 

 

 

 



178 
 

Desprezando a resistência do ar podemos afirmar que o valor absoluto da velocidade 

inicial de subida Vi e sempre maior que o valor absoluto da velocidade final Vf de chegada 

imediatamente antes de retornar à mão. 

a) Concordo totalmente    d) Discordo parcialmente   

d) Concordo parcialmente  e) Discordo totalmente 

e) Não sei opinar 

15. No movimento acelerado a aceleração precisa ser sempre positiva e no movimento 

retardado a aceleração precisa ser sempre negativa. 

a) Concordo totalmente    d) Discordo parcialmente   

d) Concordo parcialmente  e) Discordo totalmente 

e) Não sei opinar 

 

16. Considere um bloco em equilíbrio sobre uma superfície. As Forças normal N e peso P 

formam uma par ação e reação de acordo com a terceira Lei de Newton. 

 

d) Concordo totalmente    d) Discordo parcialmente   

e) Concordo parcialmente  e) Discordo totalmente 

f) Não sei opinar 

 

 

17. Nas viagens espaciais as naves têm que manter constantemente uma pequena 

aceleração, pois caso contrário teriam sua velocidade diminuída até pararem 

completamente. 

d) Concordo totalmente    d) Discordo parcialmente   

e) Concordo parcialmente  e) Discordo totalmente 

f) Não sei opinar 

 

18.  A aceleração que atua num objeto tem sempre o mesmo sentido e direção da força 

resultante que atua no corpo. 

b) Concordo totalmente    d) Discordo parcialmente   

c) Concordo parcialmente  e)  Discordo totalmente 

c)  Não sei opinar 
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2ª Atividade: Conciliação Integradora 
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3ª Atividade: Encontro 02 - (1ª atividade) 

 

Encontro 02 - (1ª atividade)  
Cariacica, ES - 11 de abril de 2018. 

Resolução por parte dos alunos de situações problema envolvendo lançamento de projéteis usando 

um simulador. A metodologia usada será através de atividades investigativas, onde o aluno irá 

realizar algumas ações e tentará explicar baseados em seus conhecimentos prévios e em suas 

investigações. 

 

Atividade em DUPLA. 

OBS: Somente se houver um número impar de alunos, 1 grupo deverá ter 3 integrantes. 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

 

INSTRUÇÕES INICIAIS: 

ABRA A PÁGINA: https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-

motion_pt_BR.html 

OU SIGA OS CAMINHOS: 

NA PÁGINA: https://phet.colorado.edu/pt_BR/  CLIQUE EM  

 

  CLICK NO PLAY PARA INICIAR O APLICATIVO  

SELECIONE LAB 

 

INSTRUÇÃO DE INÍCIO: Esta é a tela inicial e alguns ajustes iniciais numéricos que precisam ser 

feitos: Massa (2kg), Diâmetro (0,5m), Gravidade (10m/s2) e Velocidade Máxima de (16m/s) 
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O medidor em destaque no círculo será muito útil em nossas tarefas. 

 

ATIVIDADE: NÃO DEIXE DE USAR O MEDIDOR CIRCULADO, INDICADO ACIMA. 

IMPORTANTE: Ao variar alguma grandeza tenha o cuidado de variar pouco a pouco 

aumentando e também diminuindo o seu valor. 

01. VARIE, POUCO A POUCO, APENAS A VELOCIDADE DE LANÇAMENTO E RESPONDA: 

a) O que você conclui sobre o alcance ou “faixa” horizontal? 

________________________________________________________________________________ 

b) O que você conclui sobre o tempo de voo da bala de canhão? 

________________________________________________________________________________ 

c) O que você conclui sobre a altura máxima atingida pela bala de canhão? 

________________________________________________________________________________ 

d) A partir dos resultados acima, elabore uma justificativa coerente com suas observações. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

02. VARIE, POUCO A POUCO, APENAS A O ÂNGULO DE LANÇAMENTO E RESPONDA: 

a) O que você conclui sobre o alcance ou “faixa” horizontal? 

________________________________________________________________________________ 

b) O que você conclui sobre o tempo de voo da bala de canhão? 

________________________________________________________________________________ 

c) O que você conclui sobre a altura máxima atingida pela bala de canhão? 

________________________________________________________________________________ 

d) A partir dos resultados acima, elabore uma justificativa coerente com suas observações. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

03. QUANDO VOCÊ VARIOU APENAS O ÂNGULO DE LANÇAMENTO, houve alguma 

coincidência NO ALCANCE HORIZONTAL (faixa horizontal) DO PROJÉTIL? (  ) Sim      (  ) Não 

SE SIM, PARA QUAIS ÂNGULOS NOTOU ESTAS COINCIDÊNCIAS?  

SE NÃO, COMO VOCÊ JUSTIFICA A FALTA DE COINCIDÊNCIA? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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04. VARIE, POUCO A POUCO, APENAS A MASSA E ESCREVA O QUE VOCÊ NOTOU. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

05. VARIE, POUCO A POUCO, APENAS O DIÂMETRO E ESCREVA O QUE VOCÊ NOTOU. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

06. A partir dos resultados acima, dos ITENS 04 e 05, elabore uma justificativa coerente com 

suas observações. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

07. FAÇA UM PRIMEIRO LANÇAMENTO E MEÇA O TEMPO ATÉ A ALTURA MÁXIMA E O 

TEMPO TOTAL; 

MUDE O ÂNGULO E A VELOCIDADE INICIAL E FAÇA UM SEGUNDO LANÇAMENTO MEDINDO 

NOVAMENTE O TEMPO ATÉ A ALTURA MÁXIMA E O TEMPO TOTAL. ESCREVA O QUE 

VOCÊ NOTOU. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

08. VARIE, POUCO A POUCO, APENAS A ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE E RESPONDA: 

a) O que você conclui sobre o alcance ou “faixa” horizontal? 

________________________________________________________________________________ 

b) O que você conclui sobre o tempo de voo da bala de canhão? 

________________________________________________________________________________ 

c) O que você conclui sobre a altura máxima atingida pela bala de canhão? 

________________________________________________________________________________ 

d) A partir dos resultados acima, elabore uma justificativa coerente com suas observações. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 
 

09. FAÇA UM LANÇAMENTO USANDO OS SEGUINTES PARÂMETROS: 

 

ANOTE USANDO O MEDIDOR  : 

 

 

OBS: OS DADOS COLETADOS ACIMA, NO ITEM 9, SERÃO USADOS PARA RESOLUÇÃO DE 

UM EXERCÍCIO. 

 

4ª Atividade:: Encontro 02 - (2ª atividade): Reconciliação Integradora 

 

 

 



187 
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5ª Atividade:: Encontro 03 - (1ª atividade) 

 

Encontro 03 - (1ª atividade)  

Cariacica, ES - 18 de abril de 2018. 

Resolução por parte dos alunos de situações problema envolvendo lançamento de 

projéteis usando um simulador. A metodologia usada será através de atividades 

investigativas, onde o aluno irá realizar algumas ações e tentará explicar baseados em 

seus conhecimentos prévios e em suas investigações. 
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Atividade em DUPLA. 

OBS: Somente se houver um número impar de alunos, 1 grupo deverá ter 3 

integrantes. 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

INSTRUÇÕES INICIAIS: 

ABRA A PÁGINA: https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-

motion_pt_BR.html 

OU SIGA OS CAMINHOS: 

NA PÁGINA: https://phet.colorado.edu/pt_BR/  CLIQUE EM  

 

  CLICK NO PLAY PARA INICIAR O APLICATIVO  

SELECIONE LAB 

 

Ajustes iniciais numéricos que precisam ser feitos: Massa (2kg), Gravidade (10m/s2), 

Velocidade 18m/s, Ângulo de Lançamento de 60o, Manter RESISTÊNCIA DO AR 

HABILITADO 

ATIVIDADE: NÃO DEIXE DE USAR O MEDIDOR CIRCULADO, INDICADO ACIMA. 

 

01. PARA O MESMO DIÂMETRO de 0,2m, FAÇA 3 LANÇAMENTOS variando as 

MASSAS: m1 =2kg, m2=4kg e m3=6kg: 

Mantenha os lançamentos na tela para comparação e use o medidor azul para avaliar o 

ALCANCE HORIZONTAL (FAIXA), a ALTURA MÁXIMA e o TEMPO. 
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Escreva qual, ou quais, parâmetros acima aumentaram, diminuíram ou permaneceram 

constantes; A partir dos resultados acima, elabore uma justificativa coerente com suas 

observações. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

02. PARA A MESMA MASSA de 2kg, FAÇA 3 LANÇAMENTOS variando os DIÂMETROS 

d1=0,2m, d2=0,4m e d3=0,6m: 

Mantenha os lançamentos na tela para comparação e use o medidor azul para avaliar o 

ALCANCE HORIZONTAL (FAIXA), a ALTURA MÁXIMA e o TEMPO. 

Escreva qual, ou quais, parâmetros acima aumentaram, diminuíram ou permaneceram 

constantes; A partir dos resultados acima, elabore uma justificativa coerente com suas 

observações. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

03. LANCE AGORA AJUSTANDO A Massa (2kg), Gravidade (10m/s2), Velocidade 

24m/s, Ângulo de Lançamento de 55o, DIÂMETRO(0,6m) e Manter RESISTÊNCIA DO 

AR HABILITADO 

Houve simetria entre a trajetória de subida e descida? (     )Sim        (     )Não 

JUSTIFIQUE: 

___________________________________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES VETORIAIS 

O objetivo agora é melhorar nossa percepção do comportamento VETORIAL, ao 

longo do movimento, dos VETORES VELOCIDADE e FORÇA. 

Ajustes iniciais numéricos que precisam ser feitos: Massa (2kg), Gravidade (10m/s2), 

Velocidade 18m/s, Ângulo de Lançamento de 60o, Diâmetro (0,2m), Manter 

RESISTÊNCIA DO AR HABILITADO 

04. OBSERVE O COMPORTAMENTO DA VELOCIDADE VETORIAL TOTAL. O QUE 

VOCÊ PODE IDENTIFICAR? 
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05. SELECIONANDO E OBSERVANDO AS COMPONENTES Vx E Vy DA VELOCIDADE, 

O QUE VOCÊ PARCEBEU? 

 

06. SIMULE AGORA UM LANÇAMENTO USANDO DIÂMETRO 0,6m; MASSA 2kg; 

VELOCIDADE 24m/s; ÂNGULO 55o e COM A RESISTÊNCIA DO AR HABILITADA. 

 

07. PELO QUE PODE PERCEBER, A FORÇA RESULTANTE E/OU SUAS 

COMPONENTES, SÃO CAPAZES DE JUSTIFICAR AS VARIAÇÕES DE VELOCIDADES 

OBSERVADAS, JUSTIFIQUE. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

08. QUAL INFLUÊNCIA DA FORÇA DE RESISTÊNCIA DO AR NO MOVIMENTO (Tempo, 

Alcance, Altura)? 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

COMO DEVE SER UM PROJÉTIL PARA SE APERFEIÇOAR UM LANÇAMENTO? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6ª Atividade: Encontro 03 - (2ª atividade) 
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7ª Atividade:: Encontro 04 - (1ª Atividade) 

 

Encontro 04 - (1ª Atividade) 

  

Cariacica, ES - 25 de abril de 2018. 

Resolução por parte dos alunos de situações problema envolvendo os vetores força e 

velocidade usando um simulador. A metodologia usada será através de atividades 

investigativas, onde o aluno irá realizar algumas ações e tentará explicar baseados em 

seus conhecimentos prévios e em suas investigações. 

 

Atividade em DUPLA. (MANTER AS DUPLAS DOS ENCONTROS ANTERIORES) 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

Nome: ______________________________________ Curso:_________________ 

 

INSTRUÇÕES INICIAIS: 

ABRA A PÁGINA: https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-

motion_pt_BR.html 

OU SIGA OS CAMINHOS: 

NA PÁGINA: https://phet.colorado.edu/pt_BR/  CLIQUE EM  

DEPOIS EM: 

Física 

 

 

EM SEGUIDA: 

 

E AGORA: abra o simulador Modulo 

de Pouso Lunar 

 

 

HABILITE OS VETORES  

SE FAMILIARIZE COM O SOFTWARE! Para isso, desenvolva as duas tarefas abaixo, 

com especial ATENÇÃO PARA A PARTE DA FÍSICA ENVOLVIDA NO SIMULADOR. 

Nessa atividade você irá: simular, investigar, discutir em dupla e depois relatar para 

a sala todas as suas conclusões. Suas respostas não precisam estar totalmente 

corretas. O seu raciocínio e a justificativa porque chegou a essa conclusão serão 

mais importantes. 
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UTILIZE O SIMULADOR PARA INVESTIGAR AS QUESTÕES A SEGUIR. 

7ª ATIVIDADE – 1ª PARTE 

01. Sem o uso das setas para direita e para esquerda, ou seja, APENAS SE 

MOVIMENTANDO PARA CIMA E PARA BAIXO, REALIZE DOIS POUSOS NA VERTICAL 

SEM QUE OCORRAM DANOS NA NAVE. 

02. Usando os recursos do software, realize com o módulo lunar uma viagem com 

ALCANCE DE no mínimo 1000m e FINALIZE COM UM POUSO SUAVE SEM QUE 

OCORRAM DANOS NA NAVE. 

7ª ATIVIDADE – 2ª PARTE 

03. Há dois vetores neste simulador, um VERDE e outro AMARELO. O QUE ELES 

REPRESENTAM? 

VERDE: 

______________________________________________________________________ 

AMARELO: 

___________________________________________________________________ 

 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

04. O QUE É MOVIMENTO RETARDADO? 

a) É o movimento onde a velocidade é negativa. 

b) É o movimento onde a aceleração é negativa. 

c) É o movimento onde a velocidade e a aceleração são negativas. 

d) É o movimento onde o módulo da velocidade diminui. 

e) É o movimento onde o módulo da aceleração diminui. 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

05. O QUE É MOVIMENTO ACELERADO? 

a) É o movimento onde a velocidade é positiva. 

b) É o movimento onde a aceleração é positiva. 

c) É o movimento onde a velocidade e a aceleração são positivas. 

d) É o movimento onde o módulo da velocidade aumenta. 

e) É o movimento onde o módulo da aceleração aumenta. 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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06. É possível os vetores força e velocidade apontarem no mesmo sentido? 

(  ) Sim      (  ) Não 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

07. É possível os vetores força e velocidade apontarem em sentidos opostos? 

(  ) Sim      (  ) Não 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

08. O sentido do movimento é o mesmo sentido da velocidade resultante num dado 

instante. 

 (  ) Certo      (  ) Errado 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

09. O sentido do movimento é o mesmo sentido da força resultante num dado instante. 

 (  ) Certo      (  ) Errado 

JUSTIFIQUE:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

10. Cite duas diferenças que você julga importante no lançamento de uma bala de canhão 

e de um foguete. Descreva cada uma delas. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8ª Atividade: Encontro 04 - (2ª Atividade) 

 

Aula Dialogada: nesta aula,  

 

SUGESTÕES DE DINÂMICAS PARA A AULA DIALOGADA:  
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1ª) O professor deve estar de posse do Encontro 04 - (1ª Atividade) devidamente 

respondido pelos grupos. O professor apresenta oralmente as questões e pede 

para os grupos darem suas respostas procurando verbalizá-las da melhor forma 

possível sem ter acesso ao que responderam. 

 

2ª) Os grupos devem estar de posse do Encontro 04 - (1ª Atividade) devidamente 

respondido pelo grupo. O professor pede para um grupo ler a questão e sua 

resposta e outro grupo é escolhido para concordar ou discordar da resposta 

fornecida, buscando, em ambos os casos, a justificativa. 

 

3ª) Os grupos devem estar de posse do Encontro 04 - (1ª Atividade) devidamente 

respondido pelo grupo. O professor pede para cada grupo ler a questão e sua 

resposta e o professor concorda ou discorda da resposta fornecida, buscando, em 

ambos os casos, a justificativa. 

 

 

Nesta atividade é necessário ou a gravação do áudio ou o fornecimento de 

uma nova cópia para que os grupo possam, em caso de erro, retificá-las.  

 

9ª Atividade: Encontro 05 - (Manual de Montagem do Foguete de garrafa PET) 

5º ENCONTRO (Atividade Única) 

Cariacica, 07 de maio de 2018. 

Construção de Foguete de garrafa PET 

Objetivos: 

Neste trabalho descreve-se a construção de um foguete utilizando garrafas descartáveis 

de refrigerante (PET) de 2 l e a montagem de um sistema de propulsão que funciona com 

água e ar comprimido. Mostra-se também vários fatores que influenciam na estabilidade do 

foguete durante o voo, como a obtenção e relação entre centro de massa e centro de 

pressão. Apresenta-se ainda a teoria envolvida durante o lançamento por meio de algumas 

aproximações, mostrando a aplicabilidade de assuntos comuns no ensino médio como 

segunda e terceira leis de Newton, conceitos de momento linear e velocidade relativa, 

movimento de um fluido perfeito utilizando a equação de Bernoulli e a equação de 

continuidade e expansão adiabática de um gás ideal. Por fim, obtém-se a velocidade 

máxima que o foguete pode atingir aplicando-se uma pressão de 80 psi, sendo possível 
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estimar a aceleração do mesmo durante o processo de ejeção de água, algo próximo a 25 

g, um resultado surpreendente pela simplicidade da montagem. 

Mostramos também que a medida de pressão é o psi (pound-force per square inch), 

significa libra por polegada quadrada -, porque esta é a unidade dos manômetros das 

bombas de encher pneus. A unidade pascal (Pa) é a utilizada no sistema internacional de 

unidades (SI). 

Lista de Materiais: 

 1 régua 30 cm 

 1 régua flexível 30 cm 

 2 garras PET 2L (O modelo do refrigerante “uai” é o ideal. Evitar garrafas que 

possuem “cintura” no seu corpo) 

 1 tesoura 

 1 caneta permanente preta 

 1 balão festa 8” 

 1 pasta plástico 35mm (poliestireno) 

 1 fita dupla face 3/4" 

 1 tesoura 

 1 fita adesiva transparente 2” 
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PROCEDIMENTOS PARA MONTAGEM 
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Lembre-se: Segue QR CODE com vídeo do Prof. Dr. JOÃO B. G. CANALLE, sobre a 

montagem detalhada da base de lançamento básica e o foguete. 
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10ª Atividade: ENCONTRO 6 -  LANÇAMENTO DE FOGUETES DE GARRAFA 

PET. 

Dicas 

 Espaço amplo (campo de futebol, por exemplo). 

 Disponha de tempo, sugestão: no contra-turno. 

 Faça uso dos acordos de segurança (contagem regressiva, área isolada, longe 

de possíveis alvos) 

 É necessário que os alunos disponham do relatório abaixo para saberem os 

itens aos quais devem se atentar. 

 Se a turma exceder 30 alunos, é recomendável que sejam divididos em 2 

grandes grupos ou ter auxiliares para os procedimentos de lançamento e 

usar mais de 1 base. 

 Estimule seus alunos a realizar mais que um lançamento sempre observando 

melhoras (qtd. de água, disparo, inclinação etc). 

 Nunca deixe os alunos sozinhos na base de lançamento. 

 Tenha em mãos itens básicos para reparo da base. 

 Leve recipiente graduado ou balança de cozinha. 

 Assista o vídeo no YOUTUBE indicado anteriormente no QR Code: 

< https://www.youtube.com/watch?v=JNFAAksbO08&t= > 

 

RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO E LANÇAMENTO DO FOGUETE 

 

GRUPO: 3 à 4 ALUNOS 

Agora que todos construíram e executaram o lançamento do foguete, o grupo se 

reunirá para analisar o processo e fazer o relatório. 

 

Fotos e vídeos do lançamento devem ser enviados por e-mail: 

__________________________________________ 

 

Componentes do Grupo 

_____________________________   __________________________ 

_____________________________   __________________________ 
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Data de Lançamento: ______________________ 

ANALISE, DISCUTA e RESPONDA, em grupo, as questões abaixo: 

8) Explique como foi a construção do foguete, descreva e justifique porque usou os 

materiais e explique o formato do foguete adotado. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

9) Qual a função da bexiga com água colocada na ponta do foguete? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10) Quantas aletas usou e qual sua função? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11) Qual o volume de água usado em cada foguete? O acha que ocorreria se usasse 

mais ou menos que esta quantidade? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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12) Descreva os lançamentos de cada componente. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

13) Cite os alcances dos seus foguetes. Explique porque houve sucesso em uns e 

outros não. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

14) Explique quais procedimentos poderiam ser adotados para melhorar o 

desempenho do lançamento. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11ª Atividade: Encontro 06: (1ª Atividade)  

 

 Acerto final e entrega dos relatórios preenchidos. 

 

12ª Atividade: Encontro 06: (2ª atividade) 

 Repetir o pré-teste, agora chamado de pós-teste, para verificar a evolução ou 

não de seus alunos; 

 Questionário de Opinião (abaixo). 
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Questionário de Opinião (Por favor, não se identifique!) 
 

1 – Você gostou das aulas de Cinemática utilizando a metodologia da simulação 

computacional e explicação após ter experimentado situações propostas nos 

roteiros? 

 (     ) Gostei Muito (     ) Gostei  (     ) Não Gostei (     ) Não gostei nem um pouco 

 
2 – Assinale, na lista abaixo, palavras ou expressões que melhor representem o seu 

sentimento pela metodologia da simulação computacional e explicação após ter 

experimentado situações propostas nos roteiros. 

(     ) Aborrecimento   (     ) Alegria  (     ) Complicada  (     ) Útil 

(     ) Curiosidade  (     ) Desinteresse  (     ) Vontade de saber mais 

(     ) Diferente                (     ) Sonolência (     ) Interesse 

   
3 – Você gostou das aulas de montagem e lançamento dos foguetes de garrafa PET? 

(     ) Gostei Muito (     ) Gostei  (     ) Não Gostei (     ) Não gostei nem um pouco 

 
4 – Assinale, na lista abaixo, palavras ou expressões que melhor representem o seu 

sentimento pela metodologia de montagem e lançamento dos foguetes de garrafa 

PET. 

(     ) Aborrecimento   (     ) Alegria  (     ) Complicada  (     ) Útil 

(     ) Curiosidade  (     ) Desinteresse  (     ) Vontade de saber mais 

(     ) Diferente                (     ) Sonolência (     ) Interesse 

 
 

5 - De uma forma geral, você gostou das aulas de cinemática utilizando a 

metodologia apresentada? 

(     ) Gostei Muito (     ) Gostei  (     ) Não Gostei (     ) Não gostei nem um pouco 

 
6 – De uma forma geral, assinale, na lista abaixo, palavras ou expressões que melhor 

representem o seu sentimento pelas aulas e atividades desenvolvidas. 

(     ) Aborrecimento   (     ) Alegria  (     ) Complicada  (     ) Útil 

(     ) Curiosidade  (     ) Desinteresse  (     ) Vontade de saber mais 

(     ) Diferente                (     ) Sonolência (     ) Interesse 
 
 
7 - Nas aulas dessas atividades, se gostou, descreva abaixo o que mais gostou e o 
por quê? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8 - Nas aulas dessas atividades, se não gostou, descreva abaixo o que menos 
gostou e por quê? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 


