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Apresentação 

 

Prezado Professor (a), 

A proposta, aqui apresentada, pretende fornecer ao professor de Física do Ensino 

Médio, uma sequência didática que promova a utilização de situações problema experimental 

em atividades investigativas como elemento facilitador para a construção de conceitos de 

Física. O tema escolhido para a realização das atividades trata de conceitos relacionados ao 

estudo das ondas, por ser um tema de grande importância para os estudos posteriores no 

contexto da Física.  

A professora pesquisadora ministra a disciplina de Física para a referida turma, e, 

dessa forma, a proposta foi elaborada para acontecer em treze aulas, de quarenta e cinco 

minutos, somando aproximadamente dez horas, acontecendo dentro das aulas regulares da 

turma.  

Devemos destacar o fato de que a sequência didática foi elaborada para alcançar os 

objetivos descritos em cada atividade, no entanto essa pode ser modificada e adaptada para 

outras situações que apresentem propósitos diferentes, bem como os problemas, passos de 

investigação e as discussões poderão apresentar modificações diante de cada realidade 

escolar. 
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ATIVIDADE 1 

 

TEMA: Tópicos de ondulatória  

NÚMERO DE AULAS: 3 aulas (concretizadas em 2 dias) 

OBJETIVOS:  

 Compreender a propagação da onda sonora; 

 Compreender a onda mecânica; 

  Entender conceito de onda; 

  Realizar experimentos demonstrativos investigativos. 

 

CONTEÚDOS: Tópicos de ondulatória 

 Noções gerais de onda mecânica; 

 Noções gerais de onda mecânica longitudinal; 

 Noções gerais de onda sonora; 

 Noções gerais de onda eletromagnética. 

 

PÚBLICO ALVO: 

 Turma de 2° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlota Barreira 

situada na Cidade de Areia - PB. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Começaremos a abordagem dividindo os estudantes em 5 grupos com 5 integrantes 

cada grupo. Partindo de situações problema e perguntas-chaves fundamentais e evoluindo 

para conceitos mais abstratos, buscando sempre conduzir os estudantes à investigação, e dessa 

forma assim, em cada grupo, os estudantes auxiliando-se se sintam mais estimulados e 

capazes a investigar e resolver as situações problema propostas.  

No início da aula o professor faz uma introdução do tema destacando a importância da 

comunicação para uma vida em sociedade, destacando as características gerais das ondas 

mecânicas e das ondas eletromagnéticas, apresentada na Figura A e utilizando a tirinha para o 
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momento de identificação de conhecimentos prévios, os quais servirão de base para as etapas 

investigativas e explicativas posteriores.  

 

 

Figura A - Representação da onda mecânica, no qual as crianças tentam se comunicar através de um dispositivo 

mecânico rústico e a outra criança com um dispositivo moderno, que se comunica através de ondas 

eletromagnética. 

Fonte: vidadesuporte.com.br 

 

Com o intuito de compreender a situação problema proposta na tirinha iniciamos com 

o questionamento: 

 

1.Como apresenta a tirinha duas crianças estão se comunicando através de um telefone 

com fio usado por muitas crianças na infância. Explique como ocorre o funcionamento 

deste brinquedo através dos fenômenos físicos? 

Esperamos que, depois de terem sido construídos conceitos de ondas mecânicas e 

ondas eletromagnéticas serão possíveis à construção do entendimento de que o som é uma 

onda sonora, que por sua vez, é uma onda mecânica, destacando que os passos dessa 

construção devem partir sempre dos questionamentos e respostas provenientes dos grupos. 

Com o objetivo de consolidar os conhecimentos direcionando a discussão para as 

ondas sonoras e a compreensão do som, utilizamos a seguinte situação problema: 

 

2. O principal método de comunicação utilizado pelas as pessoas é a comunicação oral. A 

todo segundo ouvimos sons, tais como: conversas entre pessoas, músicas, ruídos, gritos, 

entre outros. A emissão da voz é um fenômeno que comporta grandes variações. Além 

das consideráveis diferenças de uma pessoa para a outra, a voz se apresenta em um 

mesmo indivíduo de diferentes formas (HUCHE E ALLALI, 1999). Entretanto, algumas 

pessoas se perguntam como é que uma pessoa fala e a outra escuta? Como a fala de uma 

pessoa é conduzida até a outra?  
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 Nesse momento esperamos que os grupos levantem hipóteses e tentem através da 

argumentação consolidar as suas respostas, esperamos que esse momento seja rico na 

discussão e que esta se direcione para o entendimento que o som é uma onda mecânica e que 

a mesma necessita de um meio para que se propague.  

No intuito de compreender as características desses tipos de onda, ondas mecânicas, 

propomos o seguinte questionamento direto: 

   

3. O que você compreende que seja uma onda mecânica? 

 

Esperamos, ao fazer esse questionamento que os estudantes sejam capazes de 

compreender que Onda é uma perturbação que se propaga em um meio material. Logo que 

começar a discussão acerca do conceito de onda, acreditamos que os estudantes possam ir 

mais além, a partir desse questionamento, compreender que as ondas geralmente são 

categorizadas em dois tipos principais, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. 

Na tentativa de ampliar a compreensão e relacionar com a tecnologia utilizada no 

cotidiano, propomos o questionamento:  

 

4. O telefone com fio e o smartphone (celular) tem o mesmo princípio de 

funcionamento? 

 

Almejamos que os estudantes conforme já houve muitos questionamentos, que 

compreendam que o telefone com fio usa ondas mecânicas para funcionar e aprofundando 

mais que eles cheguem a afirmações, tais como, os meios de comunicação, seja rádio, TV ou 

celular, usam as ondas de natureza eletromagnéticas. Esperamos que os estudantes entendam 

que as ondas eletromagnéticas sofrem menos atenuação que ondas mecânicas e são 

largamente usadas na telecomunicação.  

Após a sistematização do conhecimento produzido nos momentos anteriores 

proporemos a atividade experimental. 

 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROPOSTA 1 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ondas_eletromagn%C3%A9ticas
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A atividade experimental proposta é estabelecida através de um experimento simples e 

de fácil construção. Com este pequeno brinquedo, pode-se compreender o fenômeno de 

transmissão do som através de corpos sólidos. O material será oferecido a cada grupo e será 

solicitado que estes confeccionem o brinquedo. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 

 Copos de isopor descartáveis (pelo menos 2); 

 Linha de pipa ou com resistência parecida (2 m a 5 m); 

 Palitos de dente.  

O esquema da experiência é apresentado através da Figura B. 

 

 

Figura B - Esquema da montagem do experimento o qual foi usado dois copos de isopor e um pedaço de linha de 

pipa (telefone om fio).  

Fonte: www.novaescolaclube 

 

 

Nesse experimento há uma necessidade do fio estar bem esticado, pois a partir disso 

que se conseguem as vibrações e a pessoa pode escutar o que se fala do outro lado da corda, 

ou seja, no outro copo. 

Com os copos plásticos, a linha e a agulha, deve-se fazer um pequeno furo na parte 

inferior de cada copo, o suficiente para passar a linha. Amarre-se um pedaço de palito de 

dente na linha para que ela fique presa no copo e não se solte. Enquanto um fala direcionado a 

um dos copos, o outro posiciona o copo no ouvido.  

http://www.novaescolaclube/
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É importante lembrar que esse experimento pode ser ajustado de acordo com a 

realidade dos estudantes e os objetivos a serem alcançados. 

Após o brinquedo confeccionado pede-se aos integrantes dos grupos que utilizassem o 

aparato, como é representado na Figura C. 

 

Figura C - Duas crianças utilizando um dispositivo mecânico que se assemelha ao telefone com fio. 

Fonte: www.prof2000.pt 

 

E iniciamos os questionamentos com o intuito de provocar os grupos a pensarem sobre 

o que estão vivenciando. 

 

1. Depois de ter confeccionado o experimento será que o som vai chegar até seu amigo 

que vai esta do outro lado? 

 

Esperamos com esse questionamento, que os estudantes tenham sido capazes de 

entender que, o som vai chegar sim. Com a finalidade que as respostas cheguem até o 

conceito que o som se propaga através de ondas e essas ondas vai “correr” pelo fio. 

 

2. Do jeito que está à linha na Figura C o som vai conseguir chegar até seu amigo? 

 

Almejamos que depois desse questionamento os estudantes já tenham compreendido e 

sejam capazes de responder que a propagação do som acontece quando o fio está totalmente 

esticado, o que pode ser visto na Figura C, isso acontece porque o som da voz é transformado 

em vibrações que depois é novamente transformado em som, fazendo com que a pessoa que 

esteja do outro lado ouça o que foi dito por você. 

 

3. Se você segurar na linha com o dedo, o som vai chegar até o outro lado? 
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Acreditamos que rapidamente, eles iram perceber que não dará certo! Pressupomos 

que eles já tenham os conceitos formados e entendidos e logo perceberam que as ondas vão 

ser barradas. 

Esperamos que ao final da discussão os estudantes consigam explicar que a onda 

sonora vibra o copo que, por sua vez, vibra a linha. A linha propaga o som através da vibração 

de suas moléculas, levando a onda para o outro copo que funcionará como uma espécie de 

alto-falante. 

Diante das perguntas-chave e os conceitos já terem sido construídos, almejamos que 

os estudantes agora sejam capazes de questionar e encontrar possíveis modificações no 

experimento para que novas estratégias sejam criadas com os conceitos já estabelecidos 

anteriormente.  
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ATIVIDADE 2  

 

TEMA: Acústica 

NÚMERO DE AULAS: 5 aulas (concretizadas em 2 dias) 

OBJETIVOS: 

 Entender na prática a física do isolamento acústico. 

 Compreender a propagação da onda sonora. 

 Adquirir noções de nível sonoro. 

 

CONTEÚDOS: Acústica 

 Noções gerais de propagação; 

  Noções gerais de atenuação da onda sonora. 

 

PÚBLICO ALVO: 

 Turma de 2° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlota Barreira 

situada na Cidade de Areia. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 

Iniciaremos a aula através de uma discussão a respeito do som que os estudantes 

escutam todos os dias e logo em seguida será feito alguns questionamentos introdutórios, 

almejando uma interação com todos os estudantes na sala de aula. Os questionamentos tem 

enfoque para a propagação do som, ou seja, por que conseguimos ouvir sons distantes? Como 

eles chegam até nós? 

Após esse momento inicial e com os estudantes divididos em grupos, sugeriremos que 

eles exponham suas ideias detalhadamente, então, cada um em seus grupos, apresentando suas 

respostas individuais até conseguirem chegar a um conceito mais adequado e formular 

respostas grupais, e essas respostas devem ser expostas através de um cartaz, logo em seguida 

com a orientação do professor, os grupos apresentarão os cartazes e um debate será 

promovido na sala de aula, para que esse momento ocorra efetivamente o professor precisará 

conduzir as respostas à construção dos conceitos almejados na atividade. Entretanto o 

professor deverá estar preparado para as possíveis respostas que irão surgir por parte dos 

estudantes, pois estes podem chegar ou não às respostas corretas e logo o professor deverá 
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conduzir os estudantes para que juntos possam chegar à formulação correta dos conceitos. 

Esse momento inicial servirá como o levantamento de hipóteses no caminho da investigação.  

Após esse momento inicial o professor fará alguns questionamentos visando um 

aprofundamento no entendimento do som, esses questionamentos têm como objetivo 

consolidar a discussão para isso o professor utilizará os seguintes questionamentos que são 

apresentados a seguir. 

 

1. Pedir para os estudantes fazerem um silêncio absoluto para ouvir o som do ambiente 

que a escola se encontra. Por que estamos ouvindo esses sons?  

 

Nesse momento, almejamos que os estudantes já tenham compreendido a natureza do 

som como onda mecânica e que é necessário um meio material para ele se propagar. A partir 

de uma perturbação do meio, a onda sonora busca expandir-se em todas as direções e usa o ar 

para chegar até nossos ouvidos. Para deixar mais claro o processo de propagação das ondas, o 

professor precisará falar do comportamento delas na água, onde podemos enxergá-las. Uma 

pedrinha jogada em um lago ou uma piscina provoca ondas que se propagam em todas as 

direções, contornam barreiras e chegam a quase todos os pontos. E consequentemente, 

juntamente com os estudantes e possíveis questionamentos cheguem à conclusão que esse 

fenômeno explica como o som externo consegue chegar até os ouvidos de todos que estão na 

sala. 

  

2. Como o som chegou a esta sala?  

 

Almejamos que com todos os questionamentos levados e explicados anteriormente, 

possamos chegar à explicação que o fenômeno da reflexão das ondas ajuda o som a chegar 

aos nossos ouvidos. Podemos levantar também o questionamento, Como exemplo, citar a 

própria estrutura da sala de aula. As paredes rígidas refletem o som e isso permite que quando 

se está falando não é preciso gritar tanto como se estivesse em um ambiente aberto. Diante 

desses questionamentos, esperamos que os conceitos sejam bem compreendidos pelos 

estudantes. 

 

3. Como apresenta a tirinha da Figura D, Mônica está gritando muito com o Cebolinha. 

Com o grito a Mônica conseguiu quebrar o quê? Porque isso aconteceu? Quais os 

conceitos físicos que existem? 
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Figura D - Ilustração de como pode ocorrer efeito da ressonância no meio material do ar e em outros objetos, 

como as taças do garçom. 
Fonte: www.monica.com.br 

 

Esperamos com esse questionamento que os estudantes possam chegar à compreensão 

que quando uma onda periódica atinge um determinado corpo com uma frequência igual à 

frequência de vibração desse corpo, ocorre o fenômeno da ressonância. Nesse caso, se registra 

a transferência de energia de um sistema oscilante para outro, de tal forma que o corpo ou o 

sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Se o limite de elasticidade do 

corpo for ultrapassado devido a esse aumento de amplitude das vibrações, isso provoca o 

rompimento de suas moléculas. 

 

4. Na tirinha da Figura E, Magali esta cantando. Quem é a fonte receptora e a fonte 

emissora? 

 

 

Figura E - Ilustração do uso das cordas vocais e as vibrações que se propagam no ar. 

Fonte: www.monica.com.br 

 
 

De modo intuitivo os estudantes responderão que a fonte emissora é quem esta falando 

e a fonte receptora é quem esta escutando, porém devemos conduzir todos os questionamentos 

para chegar até os conceitos esperados e que os estudantes entendam que quando escutamos 

um som é porque um determinado corpo está vibrando, produzindo aquele som. Quando 

falamos o som é emitido pela vibração das cordas vocais.  

http://www.monica.com.br/
http://www.monica.com.br/
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5. Quem tem a voz mais grossa os homens ou as mulheres? 

 

Ao se fazer esse questionamento os estudantes de imediato, responderá que a voz mais 

grossa é a do homem e a da mulher é mais fina. Porém, precisamos fazer uma formulação 

com os questionamentos e respostas de todos e chegar até o conceito de que frequência do 

som, quanto maior for à frequência de uma onda sonora mais aguda será o som. Diante desse 

conceito discutiremos de uma melhor forma esses conceitos, os homens, geralmente, têm voz 

mais grave, ou seja, voz mais “grossa”. As mulheres, por sua vez, apresentam voz mais aguda, 

ou seja, mais fina. Dessa forma, podemos concluir que a voz masculina tem menor frequência 

de vibração que a voz feminina. 

 Com o intuito de proporcionar ao estudante a vivência de dois importantes passos na 

construção do conhecimento através da investigação proporemos a resolução de duas 

atividades com problemas experimentais.   

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROPOSTA A 

 

A atividade experimental proposta é estabelecida através de um experimento simples e 

de fácil construção. 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 2 colheres; 

 1 cordão; 

O esquema da experiência é apresentado através da Figura F:  
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Figura F - Apresentação de como se pode transformar instrumentos musicais, como o diapasão, através 

de utensílios domésticos. 

Fonte: http://elaine-prado.blogspot.com.br/ 

 

Procedimento: 

 

1 - Amarrar uma das colheres ao meio do fio. 

2 - Passar as extremidades do cordão por trás das orelhas, segurando-as e tapando os ouvidos 

com as pontas dos dedos. Deve, em seguida, inclinar-se para frente para que a colher suspensa 

possa oscilar livremente. 

3 - Pedir a outro colega para dar uma pequena pancada na colher suspensa com a outra colher. 

4 - Escutar com atenção o som produzido pelo choque das colheres e que foi ouvido através 

do fio. Registar as observações e construir uma explicação inicial. 

  

Após as etapas anteriores, da atividade experimental, serem realizadas pelos grupos, os 

registros e explicações de cada grupo serão expostas e será estabelecida uma discussão. O 

professor conduzirá a discussão tendo como objetivo final a resposta para dois 

questionamentos a seguir. 

 

1. Quando o diapasão não vibra é possível ouvir o som?  

 

De modo intuitivo os estudantes responderão que não, porém devemos conduzir todos 

os questionamentos para chegar até os conceitos esperados e com isso os estudantes entendam 

que não há transmissão do som porque um determinado corpo não está vibrando. 

 

 

2. Como o som do diapasão chega aos nossos ouvidos? 

  



13 

 

Nesse momento pretendemos que os estudantes compreendam que o diapasão ao ser 

tocado para ser colocado em vibração a repetição do movimento para frente e para trás, faz 

com o que o ar que se encontre a sua volta comece a vibrar fazendo com que as moléculas do 

ar vibrem que logo se propagarão. Esta é a onda sonora. 

 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROPOSTA B 

 

A atividade experimental 2 será proposta no segundo dia, uma vez que a previsão da 

atividade geral é para ser realizada em 5 aulas em dois dias diferentes. 

Esse momento será iniciado retomando os conceitos estudados na aula anterior. Em 

seguida proporemos a atividade experimental, que consiste em fazer um isolamento acústico 

em pequena escala. O método de aferição do som será a percepção do professor e dos 

estudantes em sala de aula.  

Para isso será necessária uma fonte sonora pequena. Pode ser um despertador ou um 

celular que tenha toque dos telefones à moda antiga (aqueles com som de sinetas bem 

estridentes). Cada equipe irá confeccionar seu experimento em casa e irá trazer para apesentar 

as outras equipes, apresentando passo a passo como foi feito. 

Serão separado os estudantes em 5 grupos  de 5 pessoas, a  função de cada equipe  será 

construir a melhor forma de isolamento acústico a partir da criatividade dos mesmos 

envolvidos, os quais deverão ser apresentados na aula seguinte, que ocorrerá na semana 

posterior.  

Para facilitar a construção o professor orientará os grupos e dará dicas para que os 

estudantes consigam cumprir o solicitado. 

Na aula seguinte, será realizada a apresentação dos experimentos confeccionados 

pelos grupos e a partir dessas apresentações será instalada a discussão mediante alguns 

questionamentos.    

 

1. Depois de feitas as experiências baseado na propagação das ondas sonoras, qual seria 

o isolamento ideal?  

 

Para ser considerado ideal para a permanência de pessoas, um ambiente deve 

apresentar certos níveis de conforto. Os principais pontos tratados nessa área são o isolamento 

contra o ruído e o controle do som no interior do ambiente. O isolamento sonoro (ou 
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atenuação sonora) consiste em impedir, ou pelo menos reduzir, a propagação de sons entre 

dois ambientes distintos. 

 

2. Por que não pode ser deixada nenhuma fresta no ambiente? 

 

Nesse questionamento esperamos um envolvimento maior, partindo do pressuposto 

que os estudantes já tenham compreendido o conceito de isolamento acústico e juntos 

chegaremos ao consenso que é importante não deixar nenhum tipo de fresta entre os 

ambientes, porque os líquidos, o som tem a capacidade de passar por qualquer espaço que seja 

deixado aberto e com isso deixaria de existir o isolamento. 

O professor finalizará a discussão sistematizando no quadro, através de uma 

sumarização as explicações expostas pelos grupos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/fisica/isolamento-acustico/
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ATIVIDADE 3  

 

TEMA: Propriedades do som 

NÚMERO DE AULAS: 5 aulas (concretizadas em 2 dias) 

OBJETIVO: 

 Ampliar e consolidar conceitos relacionados às propriedades do som. 

 

CONTEÚDOS: Noções gerais das propriedades do som. 

 

PÚBLICO ALVO: 

 Turma de 2° ano da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlota Barreira 

situada na Cidade de Areia. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE  

 

Iniciaremos apresentando a turma dois instrumentos musicais conhecidos por eles: um 

violão e uma flauta com o intuito de que sejam explorados os diferentes sons que eles 

produzem, esse momento será favorecido pela interação entre os estudantes e o foco é que 

eles fiquem atentos às variações produzidas por quem toca o instrumento.  

Serão exploradas, nos instrumentos escolhidos, as seguintes características físicas: 

a) Timbre – Pediremos para os estudantes da sala tocarem uma mesma nota no violão e, 

depois, na flauta. Esperamos que os estudantes notem que, embora seja a mesma nota, os 

timbres são diferentes. É isso que caracteriza o instrumento: a fonte sonora. 

b) Altura - Está ligada à frequência do som (grave, médio, agudo). Esperamos nesse 

momento que os estudantes percebam que no violão, isso pode ser evidenciado tocando a 

corda mais fina e, depois, a mais grossa. Chamando a atenção dos estudantes para as 

diferentes frequências (sons graves e agudos) como é apresentado na Figura G: 
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Figura G - Representação de como se propaga ondas baixas e 

altas, modificando não só a frequência como respectivamente 

sua amplitude e comprimento de onda. 

Fonte: ineslacerda.wordpress.com 
 

c) Volume (intensidade) – Dessa vez será apresentado aos estudantes um rádio e variar o 

volume no botão a mesma nota menos intensa (fraca) e, a seguir, de novo, mais intensa (alta), 

ou seja, usando mais força ou energia ao tocar, sem mudar, contudo, a nota ou a corda. 

Almejamos que os estudantes estejam bem afiados na construção de conceitos e logo falem o 

que caracteriza as ondas de maior intensidade. 

O segundo momento, começará com os seguintes questionamentos: 

1. Observando a tirinha da Figura H podemos ver que Cebolinha esta emitindo um som 

com seu tambor e irritando seu pai, como podemos classificar os sons? 

 

 

Figura H - Ilustração representando a classificação do som, com cenas de dia a dia de crianças, familiares. 
Fonte: www.monica.com.br 

 

Nesse momento pretendemos que os estudantes compreendam a repetição do 

movimento da membrana para cima e para baixo provocará uma sucessão de regiões de ar 

com densidades e pressões altas e baixas intercaladas (alta, baixa, alta, baixa etc.) que se 

propagarão para a direita. Esta é a onda sonora. 

 

http://www.monica.com.br/
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2. Observando a tirinha abaixo das Figuras I.  Nosso sistema auditivo consegue ouvir 

todos os sons emitidos? Por quê? 

 

 

Figura I - Ilustração que representa as diferentes percepções de frequências sonoras, de pessoas e animais. 

Fonte: https://image.slidesharecdn.com/focoaula9-120824153013-phpapp01/95/focoaula9-24-
728.jpg?cb=1345822493 

 

Esses questionamentos têm como objetivo que os estudantes sejam capazes de dizer 

que nossos ouvidos não percebem frequências sonoras abaixo dos 16 Hertz nem acima dos 

20000 Hertz. Também não são capazes de captar sons pouco intensos, inferiores a zero 

decibel, nem muito intensos, acima de 120 decibéis. Nesse caso, a sensação é de dor e não 

mais sonora.  

No terceiro momento será proposta uma atividade experimental. 

 

ATIVIDADE EXPERIMENTAL PROPOSTA 3 

 

A atividade experimental proposta é estabelecida através de um experimento simples e 

de fácil construção. Construir um xilofone. 

 

 

MATERIAIS UTILIZADOS: 

 8 garrafas. 

 Corante  

 Água 

O esquema da experiência é apresentado através da figura J:  

https://image.slidesharecdn.com/focoaula9-120824153013-phpapp01/95/focoaula9-24-728.jpg?cb=1345822493
https://image.slidesharecdn.com/focoaula9-120824153013-phpapp01/95/focoaula9-24-728.jpg?cb=1345822493
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Figura J - Apresentação de garrafas de mesmo volume, porém, com preenchimentos diferentes e, 

consequentemente, utilizando uma baqueta para perturbar os recipientes, desenvolve sons diferentes 

(experimento do Xilofone). 
Fonte: http://elaine-prado.blogspot.com.br/ 

 

Procedimento: 

1- Colocar 8 garrafas em fila e adicionar água a alturas diferentes, de modo que a 

altura do ar dentro das garrafas tenha os valores representados na figura. 

2– Pode misturar um pouco de corante em cada garrafa para que o xilofone fique mais 

colorido. 

3– Agora é só tocar. 

 

Após a construção do aparato iniciaremos a discussão através dos questionamentos. 

1. Que tipo de som é produzido quando sopramos a boca da garrafa? 

 

Obtemos sons que serão tão mais agudos quanto maior for à quantidade de água, já 

que se trata de um tubo sonoro. 

 

2. Que tipo de som é produzido se usarmos as mesmas garrafas como um xilofone, 

golpeando-as com um objeto duro? 

 

Esperamos que os estudantes respondam que os sons serão mais graves quanto maior 

for a quantidade de água. Quando sopramos a boca da garrafa, colocamos o ar do seu interior 

em oscilação e as frequências de ressonâncias serão menores para volumes maiores de ar. No 

entanto, quando golpeamos a garrafa, colocamos o vidro e a água do seu interior em 

oscilação, e nesse caso, as frequências de ressonância serão menores quanto maior for o 

volume de água em oscilação. 

 Ao término desse momento estruturaremos o conhecimento construído através da 

exposição do conteúdo formal referente aos conceitos trabalhados ao longo das atividades, 
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nesse momento, utilizaremos o recurso do data-show para tornar mais interativa a exposição, 

os slides utilizados se encontram no Apêndice B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


