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Resumo: Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) – Subprojeto Física da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM). Neste trabalho é apresentada uma proposta de Atividade Didática Investigativa (ADI), 

na qual estudam-se as transformações gasosas, conteúdo referente ao segundo ano do ensino 

médio. Tal proposta visa inserir atividades didáticas diferenciadas integradas aos conteúdos que 

estão sendo ministrados pelo professor supervisor, de forma a colaborar com a aprendizagem 

dos estudantes. Os objetivos da ADI consistem em: i) observar e coletar dados de pressão, 

volume e temperatura; ii) por meio do controle das grandezas físicas envolvidas, compreender 

a relação de proporcionalidade entre elas; e iii) relacionar as transformações gasosas abordadas 

com situações do dia a dia. A ADI será implementada em uma escola pública do município de 

Santa Maria\RS (parceira do subprojeto PIBID-Física). A atividade utiliza como recurso 

didático a simulação computacional intitulada Propriedades dos Gases, disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties , e foi dividida em três 

etapas. A primeira etapa consiste em um vídeo, disponivel em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8C2h1jvDRQ0 , em que são demonstrados alguns 

procedimentos que precedem o voo de um balão de ar quente e uma questão motivadora 

referente ao funcionamento dos balões de ar quente: “Recentemente em Santa Maria ocorreu o 

Festival Internacional de Balonismo. Observando o esquema indicando as partes que 

constituem um balão, você saberia explicar o seu funcionamento?”. A segunda etapa consiste 

na interatuação com uma simulação computacional guiada por um roteiro, em que os alunos 

desenvolvem os passos necessários para visualizar as transformações ocorridas nos gases em 

diferentes condições de temperatura, pressão e volume. A terceira etapa consiste na discussão 

dos resultados obtidos através da simulação computacional, utilizando a mesma questão inicial. 

Com a implementação desta proposta de Atividade Didática esperamos que o estudantes 

consigam identificar qual transformação gasosa está relacionada com o mecanismo de 

funcionamento dos balões de ar quente, dentre as abordadas durante a simulação 

computacional.  
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