
 

 

 

                                                                

 
 

PROJEÇÃO DE SOMBRAS E PROPORCIONALIDADE: UM 
EPISÓDIO DE ENSINO INTERDISCIPLINAR.

RESUMO  

O trabalho surgiu a partir da apresentação aos alunos do segundo ano do ensino médio, do 
tópico projeção de sombras, inserido no conteúdo de ótica geométrica, onde os alunos 
fizeram associação com proporção, visto em matemática, visto no ensino fundamental
partir dessa situação, surgiu a ideia, utilizando os conceitos das proporções, acrescidos dos 
conceitos de ótica geométrica, de medir experimentalmente a altura de algumas construções 
do campus. Posteriormente, aplicando a equação de projeção de sombra
proporcionalidade, foram verificados os valores obtidos. Houve contribuição nas aulas de 
história, ao utilizar o episódio de ensino para falar sobre as Pirâmides do Egito. Importante 
destacar, as estratégias metodológicas e epistemológicas do como e
integrar a “curiosidade epistemológica” nos episódios de ensino e como esses podem ser 
identificados como mecanismos de incorporação da cultura científica e tecnológica no 
Ensino. Diante do apresentado, teve
sombras à proporcionalidade, promovendo discussão, buscando a interação em grupo, na 
construção e apropriação dos conceitos da ótica geométrica e suas correlações com outras 
áreas, entre elas a matemática e história. A propost
de ensino organizado em duas aulas de uma hora, cada.  Os sujeitos envolvidos foram 
alunos da segunda série do ensino médio do 
primeira aula foi dedicada à problematização inic
de sombras, que imediatamente foi reconhecida como uma proporção, por alguns alunos. 
Foram dadas orientações sobre a o restante da aula, que seria “em campo”. Os alunos 
saíram da sala de aula e, em grupos, coletari
construções e/ou postes. Eles deveriam aplicar a equação de projeção de sombras e de 
proporcionalidade. Na segunda aula, em sala, foram apresentados e socializados os valores 
encontrados pelos grupos. Os alunos expus
coletiva. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, se confirmaram pelo interesse 
demonstrado durante a atividade, construídas pela interação e cooperação. Foi importante 
também, a aproximação que os aluno
Ficou claro na fala dos alunos, que eles estavam se apropriando dos conceitos, integrando
os e significando-os. Acredita
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O trabalho surgiu a partir da apresentação aos alunos do segundo ano do ensino médio, do 
tópico projeção de sombras, inserido no conteúdo de ótica geométrica, onde os alunos 
fizeram associação com proporção, visto em matemática, visto no ensino fundamental
partir dessa situação, surgiu a ideia, utilizando os conceitos das proporções, acrescidos dos 
conceitos de ótica geométrica, de medir experimentalmente a altura de algumas construções 
do campus. Posteriormente, aplicando a equação de projeção de sombra
proporcionalidade, foram verificados os valores obtidos. Houve contribuição nas aulas de 
história, ao utilizar o episódio de ensino para falar sobre as Pirâmides do Egito. Importante 
destacar, as estratégias metodológicas e epistemológicas do como estimular, desenvolver e 
integrar a “curiosidade epistemológica” nos episódios de ensino e como esses podem ser 
identificados como mecanismos de incorporação da cultura científica e tecnológica no 
Ensino. Diante do apresentado, teve-se como objetivo relacionar o conceito de projeção de 
sombras à proporcionalidade, promovendo discussão, buscando a interação em grupo, na 
construção e apropriação dos conceitos da ótica geométrica e suas correlações com outras 
áreas, entre elas a matemática e história. A proposta didática deste trabalho é um episódio 
de ensino organizado em duas aulas de uma hora, cada.  Os sujeitos envolvidos foram 
alunos da segunda série do ensino médio do Campus Vitória de Santo Antão. Parte da 
primeira aula foi dedicada à problematização inicial e apresentação da equação de projeção 
de sombras, que imediatamente foi reconhecida como uma proporção, por alguns alunos. 
Foram dadas orientações sobre a o restante da aula, que seria “em campo”. Os alunos 
saíram da sala de aula e, em grupos, coletariam o comprimento das sombras de algumas 
construções e/ou postes. Eles deveriam aplicar a equação de projeção de sombras e de 
proporcionalidade. Na segunda aula, em sala, foram apresentados e socializados os valores 
encontrados pelos grupos. Os alunos expuseram suas ideias e fizeram uma discussão 
coletiva. Os resultados obtidos foram bastante satisfatórios, se confirmaram pelo interesse 
demonstrado durante a atividade, construídas pela interação e cooperação. Foi importante 
também, a aproximação que os alunos fizeram entre conceitos teóricos e o cotidiano deles.  
Ficou claro na fala dos alunos, que eles estavam se apropriando dos conceitos, integrando

os. Acredita-se que o episódio de ensino contribuiu como uma ferramenta 
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no processo ensino-aprendizagem, colaborando com ações no cotidiano escolar. Portanto, 
deseja-se que esta proposta didática sirva como estímulo às novas práticas, de trocas de 
experiências e discussões, visando à melhoria no processo de ensino aprendizagem
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