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RESUMO 

O presente estudo surgiu pela necessidade de descrever a importância das atividades 
experimentais e demonstrativas no processo de ensino
naturais e física em particular, desvinculando
aulas e do tratamento abstrato dos conceitos e leis físicas. Outro aspecto relevante é a 
utilização de materiais alternativos, de baixo custo, recicláveis, de fácil acesso, seguros e 
atóxicos, para além dos experimentos serem de fácil montagem e reprodução em diversos 
ambientes de aprendizagem. O estudo enquadra
geométrica” e “desenvolvimento de metodologias a partir de materiais de baixo custo e fácil 
acesso” e trouxe discussões sobre a abordagem tradicional e alternativa no estudo da ótica 
geométrica, com objetivo de melhorar a compreensão do fenômeno de refração da
alunos da 9ª classe da Escola Secundária de Muatala (ESM), Nampula, através de 
atividades experimentais e demonstrativas. Em termos metodológicos, a pesquisa foi 
experimental e qualitativa, baseando
bibliográfico, observação direta, entrevista e questionário. O universo de estudo foi 226 
participantes, sendo eles, 6 professores e 220 alunos, divididos em 44 grupos. A pesquisa 
realizou-se no segundo trimestre de 2019, na ESM, situado no extremo oeste da ci
Nampula, norte de Moçambique. No estudo experimental foi analisado o comportamento do 
modelo de raio luminoso, utilizando
água e óleo. A pesquisa mostrou que os professores de Física da 9ª class
usam o laboratório de Física para as aulas experimentais e demonstrações no estudo da 
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O presente estudo surgiu pela necessidade de descrever a importância das atividades 
e demonstrativas no processo de ensino-aprendizagem (PEA) das ciências 

naturais e física em particular, desvinculando-se, deste modo, do modelo tradicional das 
aulas e do tratamento abstrato dos conceitos e leis físicas. Outro aspecto relevante é a 

ção de materiais alternativos, de baixo custo, recicláveis, de fácil acesso, seguros e 
atóxicos, para além dos experimentos serem de fácil montagem e reprodução em diversos 
ambientes de aprendizagem. O estudo enquadra-se na linha de pesquisa de “ótica 

étrica” e “desenvolvimento de metodologias a partir de materiais de baixo custo e fácil 
acesso” e trouxe discussões sobre a abordagem tradicional e alternativa no estudo da ótica 
geométrica, com objetivo de melhorar a compreensão do fenômeno de refração da
alunos da 9ª classe da Escola Secundária de Muatala (ESM), Nampula, através de 
atividades experimentais e demonstrativas. Em termos metodológicos, a pesquisa foi 
experimental e qualitativa, baseando-se no estudo de caso, apoiando

iográfico, observação direta, entrevista e questionário. O universo de estudo foi 226 
participantes, sendo eles, 6 professores e 220 alunos, divididos em 44 grupos. A pesquisa 

se no segundo trimestre de 2019, na ESM, situado no extremo oeste da ci
Nampula, norte de Moçambique. No estudo experimental foi analisado o comportamento do 
modelo de raio luminoso, utilizando-se o lápis preto, propagando em diferentes meios: ar, 
água e óleo. A pesquisa mostrou que os professores de Física da 9ª class
usam o laboratório de Física para as aulas experimentais e demonstrações no estudo da 
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O presente estudo surgiu pela necessidade de descrever a importância das atividades 
aprendizagem (PEA) das ciências 

se, deste modo, do modelo tradicional das 
aulas e do tratamento abstrato dos conceitos e leis físicas. Outro aspecto relevante é a 

ção de materiais alternativos, de baixo custo, recicláveis, de fácil acesso, seguros e 
atóxicos, para além dos experimentos serem de fácil montagem e reprodução em diversos 

se na linha de pesquisa de “ótica 
étrica” e “desenvolvimento de metodologias a partir de materiais de baixo custo e fácil 

acesso” e trouxe discussões sobre a abordagem tradicional e alternativa no estudo da ótica 
geométrica, com objetivo de melhorar a compreensão do fenômeno de refração da luz nos 
alunos da 9ª classe da Escola Secundária de Muatala (ESM), Nampula, através de 
atividades experimentais e demonstrativas. Em termos metodológicos, a pesquisa foi 

se no estudo de caso, apoiando-se no estudo 
iográfico, observação direta, entrevista e questionário. O universo de estudo foi 226 

participantes, sendo eles, 6 professores e 220 alunos, divididos em 44 grupos. A pesquisa 
se no segundo trimestre de 2019, na ESM, situado no extremo oeste da cidade de 

Nampula, norte de Moçambique. No estudo experimental foi analisado o comportamento do 
se o lápis preto, propagando em diferentes meios: ar, 

água e óleo. A pesquisa mostrou que os professores de Física da 9ª classe da ESM não 
usam o laboratório de Física para as aulas experimentais e demonstrações no estudo da 

Universidade Rovuma, Faculdade de Ciências Naturais, Matemática e Estatística, Nampula-

Matemática e Estatística, Nampula-



 

Anais do 1º Congresso 

 

refração da luz, devido à falta de acesso ao laboratório e inexistência de espaços 
alternativos adequados para aulas práticas em turmas numerosas, baixa carg
disciplina e vastidão do programa de ensino, falta de alguns equipamentos convencionais e 
falta de motivação e/ou capacitação periódica dos professores. Pela compilação dos 
resultados, conclui-se que a aprendizagem do fenómeno de refração na 9
de experiencias e demonstrações usando materiais de baixo custo, recicláveis e de fácil 
acesso permitem uma melhor ligação entre os conhecimentos teóricos, práticos e o 
cotidiano do aluno, ajudando na motivação à aprendizagem, tornando os
autores da sua própria aprendizagem, para além de facilitar na compreensão dos conceitos 
e leis físicas que regem o fenômeno de refração da luz. Assim, sugere
de Física da 9ª classe em Moçambique a serem mais proativos n
experiencias e demonstrações na sala de aula ou nos laboratórios escolares, para tornar 
mais eficiente o PEA da ótica geométrica.
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refração da luz, devido à falta de acesso ao laboratório e inexistência de espaços 
alternativos adequados para aulas práticas em turmas numerosas, baixa carg
disciplina e vastidão do programa de ensino, falta de alguns equipamentos convencionais e 
falta de motivação e/ou capacitação periódica dos professores. Pela compilação dos 

se que a aprendizagem do fenómeno de refração na 9
de experiencias e demonstrações usando materiais de baixo custo, recicláveis e de fácil 
acesso permitem uma melhor ligação entre os conhecimentos teóricos, práticos e o 
cotidiano do aluno, ajudando na motivação à aprendizagem, tornando os
autores da sua própria aprendizagem, para além de facilitar na compreensão dos conceitos 
e leis físicas que regem o fenômeno de refração da luz. Assim, sugere-se aos professores 
de Física da 9ª classe em Moçambique a serem mais proativos n
experiencias e demonstrações na sala de aula ou nos laboratórios escolares, para tornar 
mais eficiente o PEA da ótica geométrica. 
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refração da luz, devido à falta de acesso ao laboratório e inexistência de espaços 
alternativos adequados para aulas práticas em turmas numerosas, baixa carga horária da 
disciplina e vastidão do programa de ensino, falta de alguns equipamentos convencionais e 
falta de motivação e/ou capacitação periódica dos professores. Pela compilação dos 

se que a aprendizagem do fenómeno de refração na 9ª classe, através 
de experiencias e demonstrações usando materiais de baixo custo, recicláveis e de fácil 
acesso permitem uma melhor ligação entre os conhecimentos teóricos, práticos e o 
cotidiano do aluno, ajudando na motivação à aprendizagem, tornando os alunos ativos e 
autores da sua própria aprendizagem, para além de facilitar na compreensão dos conceitos 

se aos professores 
de Física da 9ª classe em Moçambique a serem mais proativos na realização de 
experiencias e demonstrações na sala de aula ou nos laboratórios escolares, para tornar 


