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Abstract. Here  it  is  presented  a  research  during  a  production,  aplication  and
evaluation of a videoclass about the water anomalous dilatation.  The context of the
reseach is  an integrated  activity  between four  disciplines  of  the  7th semester  of  the
course  of  Licencatura  em  Física,  with  the  objective  of  learning  the  confection  of
videoclass and students interaction. The research presented in this resume, is the result
of the evaluation made with the students, aiming to verify their compreention on the
subject.
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Resumo. Apresenta-se o resumo da pesquisa realizada durante a produção, aplicação
e  avaliação  de  uma  videoaula  sobre  dilatação  anômala  da  água.  O  contexto  da
pesquisa é uma atividade integrada entre quatro disciplinas do 7º semestre do curso de
Licenciatura  em  Física,  com  o  objetivo  de  aprender  a  confeccionar  videoaulas  e
interagir  com  os  alunos.  A  pesquisa  apresentada  neste  resumo  é  o  resultado  da
avaliação feita com os alunos, buscando verificar sua compreensão do assunto.
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1. Introdução

Durante o período de Atividades de Ensino Remoto (AERs) do Instituto Federal
Catarinense,  no  contexto  da  pandemia  da  COVID-19,   videoaulas  ganharam  uma
enorme importância. Neste artigo, relata-se a confecção, aplicação e avaliação de uma
videoaula sobre dilatação anômala da água.

A origem desta videoaula está no contexto das AERs das minhas disciplinas do
semestre – Estágio II, Instrumentação Para o Ensino de Física II, Educação Inclusiva e
Tecnologias  para o Ensino de Física – que propuseram a videoaula  como atividade
integrada. 

Dessa forma, conversou-se com o professor da turma de Ensino Médio sobre
quais conteúdos poderiam ser abordados e de que maneira. Foi decidido ao fim, por
trabalhar a dilatação anômala da água em uma perspectiva molecular. A escolha deste
conteúdo também foi influenciada  pela  professora de Instrumentação,  que sugeriu  o
trabalho a nível molecular, para complementar e explicar além do que o professor falou
em sala. Esta ideia de trabalhar com explicações no nível mais fundamental da matéria
me agrada muito, e em meu futuro como professor, buscarei tais abordagens quando
possível.
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A  aplicação  da  videoaula  fundamenta-se  na  epistemologia  de  Mário  Bunge
(Machado & Braga, 2019), nas teorias de aprendizagem de Vygotsky (Pereira, 2014) e
Novak (2011), fundamentando a visão avaliativa em Moreira (2010).

2. Metodologia

O processo de construção da videoaula se deu na seguinte sequência: definição
do  conteúdo,  escrita  de  um  plano  de  aula,  apresentação  do  plano  de  aula  para  os
professores das disciplinas, gravação, edição, compartilhamento com os alunos e, ao fim
confecção de questões para avaliação que o professor supervisor adicionou à avaliação
aplicada  remotamente.  Também  foi  disponibilizado  aos  alunos  um  texto  base  para
leitura, retirado das Lições de Física de Feynmann.

A gravação se deu com a utilização de um celular para filmar meu rosto e captar
o  áudio,  e  uma  mesa  digitalizadora  para  escrever  em  um  quadro  digital,  que  é
apresentado na Figura 1.

A edição foi feita em um Software1, que permitiu a junção da gravação do quadro com o
áudio e o vídeo. Após finalizado, o vídeo foi postado no YouTube de maneira não-
listada, que permite que apenas aqueles com o link possam assistir. Em posse do link no
YouTube,  passei  o  vídeo  aos  professores  e  ao  supervisor  para  avaliação.  Após,  o
supervisor permitiu que eu intervisse em um momento do encontro no Google Meet
para  divulgar  a  videoaula  aos  alunos,  enviando  o  link,  pedindo  que  deixassem
comentários. O professor supervisor também fez uma postagem no Google Classroom
com o link do vídeo.

O professor sugeriu que eu confeccionasse várias questões diferentes sobre o
assunto para a prova remota que seria aplicada. A aplicação se daria por meio do envio
da prova para os alunos via e-mail e retorno da digitalização da resolução pelos alunos
também  via  e-mail.  Para  evitar  que  os  alunos  compartilhassem  suas  respostas,  o
professor fez uma prova diferente para cada aluno. Para isso, de acordo com seu relato,
confeccionou 9 questões diferentes sobre cada assunto e, ao fim modificou alguns dados
para que todos os alunos tivessem questões diferentes. Assim se explica o motivo para

1 Software livre “Open Shot”.

Figura  1:  Registro  da  escrita  no quadro  digital  utilizado  na  videoaula  sobre
dilatação anômala da água.
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que eu fizesse várias questões diferentes sobre o mesmo assunto. Consegui confeccionar
9 questões, que enviei para o professor supervisor para que ele inserisse na prova. Nem
todas foram usadas pelo professor, que optou por utilizar apenas as questões descritivas,
no Apêndice II são as questões 1, 2, 5, 6, 7 e 9. O professor me enviou a correção da
prova e eu pude ver as respostas.

3. Similação em Scratch como objeto tecnológico de apoio

Como conteúdo adicional, também foi passado aos alunos uma simulação feita
em Scratch  demonstrando  a  dilatação  anômala  da  água.  A Figura  2  apresenta  uma
captura de tela da simulação.

 

A
programação
desta  simulação
foi  pensada  para  animar  a  dilatação  anômala  da  água  quando  o  aluno  acertasse  a
quantidade de calor que deveria  ser fornecida,  por meio de uma pergunta feita pelo
centauro, que gerava uma animação quando a resposta correta fosse dada. Este jogo se
trata de um protótipo, pois pode ser expandido para abranger mais perguntas e outros
conteúdos, servindo como substituto a uma lista de exercícios por algo que exercita e
promove interação visual com o conteúdo estudado.

A Figura 3 apresenta uma captura do código utilizado para a programação em
Scratch para o Sprite do centauro, comandando que ele faça a pergunta, verifique se está
correta, bem como a utilize-se do comando “broadcast” para transmitir a informação de
que a pergunta foi acertada. A Figura 4 apresenta o código para a animação de uma das
bolinhas representando a molécula de água, utilizando-se do comando “When I receive”
para que, quando o Sprite do Centauro transmitir a mensagem do acerto da resposta, a
animação aconteça.

Figura 2: Captura de tela do jogo de Scratch enviado
para os alunos
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Figura 3: Programação do Sprite do Centauro.

Figura  4:  Programação  do  sprite  de  uma  das
moléculas para que mude de posição quando o aluno
acertar a resposta.

4. Resultados e discussões

A questão 1 não foi acertada por nenhum dos três alunos que a receberam, mas
parece que os alunos não assistiram a videoaula,  dadas as concepções  apresentadas.
Cabe apresentar a questão aqui, e abaixo, a Figura 5 uma captura de tela da resposta de
um dos alunos.

Questão 1) Represente, por meio de um desenho, a organização de 6 moléculas
de água no estado sólido e líquido.
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A questão 2 teve um bom aproveitamento nas respostas, a maioria  acertou e
ainda foi além, utilizando argumentos não apresentados na videoaula, como as ligações
de hidrogênio, indicando talvez que tenham realizado pesquisas extras para responder a
questão, o que ao meu ver é positivo. A questão 2 é apresentada a seguir, junto com um
exemplo de resposta correta de um aluno na Figura 6.

Questão 2) Explique a dilatação anômala da água utilizando argumentos sobre
a sua organização molecular.

Na questão 5 também houve bom aproveitamento nas respostas, utilizando, na
maioria  das  respostas,  argumentos  moleculares  para  responder  à  questão.  Abaixo
apresenta-se a questão e uma resposta correta de um aluno na Figura 7.

Questão 5)  Um pedaço de  ferro  sólido  afunda em um recipiente  com ferro
derretido.  Um  pedaço  de  alumínio  sólido  afunda  em  um  recipiente  com  alumínio
derretido.  Por  que,  então,  um  pedaço  de  água  sólida  (gelo)  não  afunda  em  um
recipiente contendo água “derretida” (líquida)? Explique em termos moleculares.

Figura 5: Resposta errada da questão 1.

Figura 6: Resposta correta para a questão 2.

Figura 7: Resposta correta para a questão 5.
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Na questão 6 alguns alunos conseguiram fazer a representação das moléculas no
desenho e toda a situação inicial  e final, outros falharam ao organizar as moléculas,
demonstraram apenas a contração no volume. A seguir apresenta-se a questão e uma
resposta correta que parece baseada no vídeo, na Figura 8.

Questão 6) Há um recipiente muito pequeno, contendo apenas 11 moléculas de
água sendo mantidas em um congelador no estado sólido a 0º C. Retiramos o recipiente
do congelador e colocamos em contato com o ambiente até que a temperatura atinja 4º
C. Represente por meio de um desenho a situação inicial e final deste experimento.

Na questão  7,  a  maioria  dos  alunos  conseguiu  explicar  a  relação  entre  a  dilatação
anômala da água,  o fato do gelo boiar no líquido e relacionar  com a vida aquática,
alguns  falharam ao esquecer  de explicar  a  relação  com a vida  aquática,  explicando
apenas  a  dilatação  anômala.  A  seguir  apresenta-se  a  questão  juntamente  com  uma
resposta correta de um aluno na Figura 9.

Questão 7) Explique por que a dilatação anômala da água é importante para a
vida aquática em regiões muito frias.

Na  questão  9,  todos  que  receberam  esta  questão  conseguiram  relacionar  a
dilatação anômala com o perigo de uma garrafa cheia de água ser congelada. A seguir
apresenta-se a questão juntamente com a resposta correta de um aluno na Figura 10.

Questão 9) Por que não devemos colocar uma garrafa cheia de água cheia até
a boca no congelador, quais os riscos?

Figura 8: Resposta correta para a questão 6 

Figura 9: Resposta correta para a questão 7.
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5. Considerações Finais

A  possibilidade  de  avaliar  os  alunos  na  docência  compartilhada  foi  muito
importante  para  que  eu  pudesse  ver  o  impacto  de  uma videoaula  em seus  estudos.
Mesmo que em algumas questões seja possível perceber que os alunos responderam
com base em pesquisas da internet ou com respostas muito parecidas,  o objetivo de
apresentar  o  assunto  a  eles  foi  obtido  completamente,  indo  além,  proporcionando
possibilidade deles pesquisarem e de certa forma discutirem sobre.

Todo o processo foi extremamente frutífero, para aprender a utilizar e entender a
importância  das  tecnologias  para  o  ensino,  ainda  mais  no  período  em  que  nos
encontramos, onde a necessidade foi maior ainda. 
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Figura 10: Resposta correta para a questão 9


