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APRESENTAÇÃO 
 

Este guia, desenvolvido para os professores de Física, é o produto 

educacional resultante da dissertação do Mestrado Nacional Profissional em 

Ensino de Física – MNPEF, dentro do programa de Pós-Graduação do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte – IFRN,  campus  Natal  Central,  intitulada  “Novas 

tecnologias no ensino de física:  o aplicativo Runtastic no ensino da cinemática”  

(ALMEIDA, 2018), sob a orientação do Prof. DSc. Paulo Cavalcante da Silva 

Filho e Profa. DSc. Maria da Glória Fernandes do Nascimento Albino. 

Visando a compreensão dos conceitos físicos utilizados na Cinemática, 

elaborou-se este material como instrumento de apoio direcionado para o ensino 

de movimentos em turmas de Ensino Médio. Para tanto, foram priorizadas 

atividades que permitem um aprendizado ativo e interativo, no qual o professor 

cria um ambiente próspero de aprendizagem que permite a comunicação, os 

debates entre alunos, a construção de alguns modelos, das linhas de 

argumentação, das atividades que desafiam ou instigam. Desta forma, 

valorizando as ideias prévias dos alunos, acerca dos temas tratados em sala de 

aula e de acordo com a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (2003). 

Este material pretende abordar ideias e conceitos por meio de atividades 

práticas, relacionadas ao Estudo dos Movimentos, de forma que os discentes 

interajam e vivenciem experiências que possibilitem a compreensão dos 

assuntos da Cinemática aplicados ao cotidiano.  

Para isso, serão realizadas duas práticas a fim de que os alunos possam 

perceber o uso das novas tecnologias do seu cotidiano usando smartphone e 

Arduino. Também, para comparação, será realizada uma atividade nos modos 

tradicionais (com trena e relógio). 

O conteúdo desenvolvido nestas atividades objetivam: trabalhar o senso 

de localização e orientação; discutir a ideia de ponto de referência/referencial 

possibilitando a discussão do conceito de posição inicial e posição final; instante 

de tempo inicial e instante de tempo final; compreender o conceito de variação 

de posição;  variação de tempo, permitindo a discussão do conceito de intervalo 

de tempo; discutir a ideia de velocidade instantânea e velocidade média, 

diferenciá-las e calcular a velocidade média. Também, relacionar os conceitos 
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de velocidade e tempo mantida inalterada a distância. Relacionando os 

conceitos da Física à Tecnologia presente no cotidiano. 

Espera-se que o uso das orientações, presentes neste guia, pelos 

professores contribuam para a motivação de atividades práticas e lúdicas 

utilizando as novas tecnologias que estão no dia-dia dos alunos, fazendo com 

que tenham maiores possibilidades no momento de planejamento de suas aulas 

e avaliações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 v 

Sumário 
 

1 O aplicativo – Runtastic 1 

1.1 A apresentação do aplicativo Runtastic 1 

1.2 Exemplos de uso do aplicativo 7 
1.2.1 Exemplo 1 7 
1.2.2 Exemplo 2 8 
1.2.3 Possibilidades de uso do aplicativo 10 

2 O Arduino 11 

2.1 O que é Arduino 11 

3 Unidade didática 14 

3.1 Unidade didática com base na teoria de Aprendizagem 
Significativa de Ausubel. 14 

Referências 23 

Apêndice A 24 

Apêndice B 26 

Apêndice C 29 

Apêndice D 32 

 
  



1 

1 O aplicativo – Runtastic 

As principais características que justificam a escolha do aplicativo 

RUNTASTIC são: 

 a sua disponibilidade para os três sistemas operacionais de 

smartphone mais utilizados, android, IOS e Windowns Phone; 

 a facilidade de encontrar o aplicativo de forma gratuita nas 

principais lojas de aplicativo; 

 sua interatividade e facilidade de manuseio e leitura; 

 seu objetivo, registrar atividades físicas realizadas a pé. 

Deste modo, o aplicativo Runtastic apresenta funcionalidades associadas 

as realizações de atividades físicas por uma pessoa, possibilitando a escolha de 

uma modalidade de atividade física apropriada para a realização da atividade 

pratica de estudo dos movimentos. Todos estes fatores contribuíram diretamente 

na escolha e realização da atividade prática deste guia. 

Agora, serão apresentadas as principais características e o passo-a-

passo do funcionamento do Runtastic. 

1.1 A apresentação do aplicativo Runtastic 

O aplicativo RUNTASTIC nasceu de um projeto na University of Applied 

Science Upper Austria com o objetivo principal de acompanhar as corridas de 

veleiros, porém, por se tratar de um público muito restrito os criadores do 

aplicativo optaram por popularizá-lo, tornando-o disponível para corridas, 

caminhadas e ciclismo.  

Em 2015 a empresa Runtastic foi adquirida pela Adidas, que tem ampliado 

a plataforma para outros esportes e, como estratégia de popularização, tornou o 

Rutastic uma rede social com elementos de gamificação1.  

Facilmente encontrado nas lojas virtuais, Play Store, App Store e 

Microsoft Store, ver figura 1, o Runtastic atende a finalidade de registrar e 

                                                             
1 Gamificação: uso de dinâmicas de jogos com o objetivo de aumentar o comprometimento do usuário 
com a atividade, para isto, ao final de cada desafio concluído o usuário recebe algum tipo de recompensa. 
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compartilhar as atividades físicas realizadas por atletas. Para isto ele usa o GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) do Smartphone e registra as informações 

de tempo, distância, velocidade média, velocidade máxima durante a gravação, 

e o ritmo de caminhada. 

Figura 1 - Ícone do aplicativo nas lojas virtuais 

 
Fonte: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android. 

Ao inicializar o aplicativo é necessário realizar um cadastro, podendo ser 

feito por meios de contas de e-mail ou rede social (facebook).  

Após o registro do usuário, veremos sua tela inicial, ver figura 2, na qual 

observa-se   as   indicações   de   “Duração”,   “Distância   (km)”,   “Calorias   (kcal)”,  

“Ritmo   (min/km)”.  É  possível,   também,   visualizar o mapa com a indicação da 

localização do  usuário,  o  botão  “INICIAR”  destinado a inicialização do registro do 

deslocamento, um botão a direita e outro à esquerda do botão de iniciar que se 

destina a escolha do tipo de atividade física a ser desenvolvida e a configurações 

de música, respectivamente. Na parte inferior da tela, tem-se uma barra de 

ferramentas para o acompanhamento das atividades físicas já concluídas. 
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Figura 2- Tela inicial do aplicativo 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

Ao   pressionar   o   botão   “INICIAR”,   o   aplicativo   realiza   uma   contagem  

regressiva para iniciar a atividade, quando a contagem zera inicia-se o registro 

dela. No local do botão de iniciar passa a ter um cadeado cuja finalidade é 

destravar a tela para que a atividade possa ser pausada quando clicado no nome 

“PAUSA”,   ou   concluída   quando   se toca no   “CONCLUIR”, ver figura 3. Estes 

botões permitem pausar o registro e continuar instantes depois ou finalizar o 

registro. 

Figura 3 – Caminhada iniciada 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 
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Para pausar ou concluir o registro, é necessário pressionar no botão do 

cadeado e observa-se que o aplicativo destrava as funcionalidades pausa e 

conclusão tornando os nomes PAUSA e CONCLUIR amarelo e vermelho 

respectivamente, tornando-os funcionais, ver figura 4. 

Figura 4 – Tela de Atividade Pausada 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ao finalizar o registro, tem-se uma tela que permite adicionar uma 

fotografia, qualificar a atividade realizada, escolher o tipo de tênis usado, 

adicionar uma descrição da atividade e salvar o registro e foto adicionada, ver 

figura  5.  Logo,  esta  tela  pode  ser   ignorada  ao  pressionar  o  botão  “X”  na  parte  

superior direita da tela.  
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Figura 5 – Tela de descrição da atividade 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Após salvar o registro, uma tela que apresenta as estatisticas da atividade 

é gerada, ver figura 6. Nessa tela é possível vizualizar o tempo de duração da 

atividade, a quantidade de calorias queimadas, o ritmo médio 2  (min/km), a 

velocidade média (km/h), a velocidade máxima (km/h), ganho e perda de altitude 

(metros), elevação (metros), a desidratação (mililitros) e a hora de início da 

atividade (horas e minutos). 

                                                             
2 Ritmo médio: é definido como a quantidade de tempo, normalmente em minutos, necessária para 
percorrer uma distância predeterminada (normalmente um quilometro). Esta grandeza é muito utilizada 
como variável de controle de intensidade de treino e competições de atletismo e ciclismo. 
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Figura 6 – Tela de dados da atividade 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Após ignorar a tela mostrada na figura 5, é disponibilzada uma tela que 

mostra o mapa do percurso desenvolvido, a distância, a duração da atividade e 

as calorias consumidas, ver figura 7. 

Figura 7 – Tela com mapa do percurso 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Agora que já conhecemos o aplicativo Runtastic, apresentaremos alguns 

exemplos de uso do aplicativo nas aulas de física para a primeira série do ensino 

médio. 
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1.2 Exemplos de uso do aplicativo 

Na atual sociedade, é notório um aumento do uso das novas tecnologias 

e, como reflexo desse aumento, observa-se nas salas de aulas um crescente 

número de alunos que utilizam os smartphones. Esses estão cada vez mais 

cercado de instrumentos e equipamentos tecnológicos, porém, muitas vezes, 

esses estudantes desconhecem a física do seu funcionamento ou a sua 

aplicabilidade no ensino. 

Tendo em vista a orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN, 2002) deve-se  “promover um conhecimento contextualizado e integrado 

à  vida  de  cada  jovem”,  portanto  o  uso  do  smartphone contribui para o processo 

de ensino e aprendizagem de conteúdos em Física. 

Este guia propõe uma forma de ensinar a parte da Física ligada a 

Cinemática utilizando o smartphone e instrumentos de medições tradicionais 

(trena e relógio). Porém, esta não é a única forma de utilizar o aplicativo no 

ensino de Física, a seguir, exemplificamos duas possibilidades de aplicação do 

aplicativo Runtastic  em aulas de física. 

1.2.1 Exemplo 1 

Esta proposta de aplicação será a atividade prática apresentada na 

unidade didática e trata-se de uma forma de ensinar cinemática escalar em 

quatro momentos distintos.  

O primeiro momento é dividido em duas partes, nas quais termos a 

motivação/conscientização dos alunos e a aplicação de um questionário, com o 

objetivo de verificar os conhecimentos prévios dos mesmos. 

O segundo momento consistirá na realização de duas atividades práticas. 

A primeira será realizada utilizando o smartphone e a outra utilizando 

instrumentos de medições convencionais (trena e relógio/cronometro). 

No terceiro momento, a construção dos conceitos será realizada por meio 

da discussão dos resultados obtidos nas duas atividades práticas anteriores. 

Neste momento, o professor deverá conduzir a discussão fazendo 
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questionamentos aos alunos, a fim de que estes cheguem aos conceitos físicos 

envolvidos nas atividades práticas. 

Por fim, tem-se o quarto momento que consistirá na apresentação de um 

tipo de microcontrolador, o Arduino, e a realização de uma atividade prática 

demonstrativa, utilizando-o para realizar as mesmas medições feitas com o 

smartphone e com a trena e relógio. A partir desses dados adquiridos pelo 

Arduino, o professor retomará os conceitos construídos no momento anterior e, 

com base na análise desses dados, irá consolidá-los. Assim, o docente espera 

que os conceitos físicos da cinemática, trabalhados na atividade prática e 

demonstrativa, sejam verdadeiramente aprendidos pelos alunos que são 

protagonistas da aprendizagem, e avaliará todo o processo de forma contínua, 

no decorrer das atividades. 

1.2.2 Exemplo 2 

A segunda proposta de uso do aplicativo consiste na continuação da 

primeira proposta, pois pode-se orientar aos alunos a realizar capturas de telas 

do smartphone em pontos pré-definidos, a fim de que se utilize o mapa registrado 

e possa discutir a parte da cinemática vetorial do assunto, como o deslocamento 

vetorial e a velocidade vetorial, por exemplo. A seguir, os passos da prática. 

Ao realizar a captura de tela no primeiro ponto pré-definido, como exemplo 

ver figura 8, tem-se a posição naquele instante de tempo. 
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Figura 8 – Exemplo de captura de tela do primeiro ponto de medição 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Para discutir a ideia do vetor deslocamento e do vetor velocidade, tem-se 

que comparar dois pontos distintos, logo é necessário comparar uma posição 

final e inicial, ver a figura 9. 

Figura 9 – Exemplo da captura de tela do segundo ponto de medição 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

De posse das duas capturas de telas, é possível analisar os mapas 

mostrados e perceber a posição inicial e final, ver figura 10. 
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Figura 10 – Análise dos Mapas 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

Ao fazer a análise do mapa, pode-se aproximar o movimento do aluno 

para movimento retilíneos e considerar que estes formam um triângulo retângulo 

como mostrado na figura 10, na qual temos a seta preta representando a primeira 

parte do movimento, a seta verde representando a segunda parte do movimento 

e a seta vermelha representando o deslocamento vetorial. Por tanto, é possível 

expandir a proposta 1 para trabalhar conceitos de cinemática vetorial, tais como: 

decomposição de vetores, escrever os vetores em coordenadas cartesianas, 

calcular vetor resultante, entre outros. Pois, muitas grandezas físicas são 

vetoriais. 

1.2.3 Possibilidades de uso do aplicativo 

A partir dessas duas propostas exemplificadas acima, pode-se observar 

que o aplicativo é versátil e pode ser utilizado como ferramenta no ensino de 

física de diversas maneiras, sendo limitado pela criatividade de planejamento e 

avaliação do professor. Desta forma, com o uso dessa ferramenta, tem-se a 

possibilidade de aproximar os conceitos da Física com o dia-a-dia do estudante, 

tornando o ensino mais lúdico, dinâmico e contextualizado. 

 

  A fim de introduzir os discentes no mundo da computação e dispositivos 

controláveis, apresenta-se mais uma tecnologia, o Arduino. Assim, diversas 

possibilidades de uso destes dispositivos controláveis.  
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2 O Arduino 

Por ser uma ferramenta nova no cotidiano dos alunos, são muitas 

perguntas sobre o Arduino, tais como:  

 Como nasceu o Arduino?  

 Para que serve um Arduino?  

 Quais as suas vantagens?  

 Como eu começo a programar?  

Neste texto, vamos apresentar um resumo das possíveis respostas das 

perguntas citadas acima. 

2.1 O que é Arduino 

Plataforma de prototipagem eletrônica de código aberto e baseada em 

hardware e software de fácil uso. As placas Arduino utilizam um microcontrolador 

para processar, armazenar e receber e/ou enviar informações, por meio de 

periféricos de entrada e saída. Essas placas são capazes de ler entradas – botão 

pressionado, intensidade luminosa, por exemplo – e, após interpretar a 

informação, realizar uma ação – ligando um motor ou apagando um led, por 

exemplo.  

Esta plataforma foi criada em 2005 por um grupo de pesquisadores 

italianos que tinham o objetivo de desenvolver um dispositivo capaz interagir com 

projetos escolares de maneira funcional, baixa complexidade de uso e baixo 

custo, o tornando acessível a comunidade mundial de estudantes 

principalmente. 

A comunicação da placa Arduino é feita por meio do microcontrolador 

Atmega328 e portas de entrada/saída. Ela pode ser facilmente conectada à um 

computador e programada por meio de uma porta USB e seu software IDE 

(Integrated Development Environment,), ver figura 11, utilizando uma linguagem 

baseada em C/C++, linguagem de programação muito fácil de ser interpretada 

pelos alunos. 
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Figura 11 - Interface do software IDE 

 

Fonte: Autoria própria (2018) 

A plataforma Arduino possui diversas placas de tamanho e formatos 

diferentes, sendo o Arduino Uno o mais popular, ver figura 12.  

Figura 12 – Arduino Uno 

 

Fonte - https://store.arduino.cc/arduino-uno-smd-rev3 

Existem diversas aplicações para o uso do Arduino, essas aplicações vão 

do uso como ferramenta de ensino até a automação residencial. A partir dessa 

plataforma, pode-se ensinar programação/algoritmo ou fazer uso dela como 

recurso de ensino em um laboratório, por exemplo. Normalmente, o primeiro 

exemplo de programação para introduzir o Arduino é fazer um led (diodo emissor 

de luz) piscar, ver figura 13. 
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Figura 13 - Exemplo de montagem Arduino 

 

Fonte - UNESP 

A seguir, tem-se um exemplo de programação para o funcionamento da 

montagem mostrada acima, ver figura 14. 

Figura 14 - Exemplo de programação 

 

Fonte: UNESP 

Após realizar a montagem mostrada, na figura 13, e inserida a 

programação, da figura 14, o led piscará com intervalo de um segundo e repetirá 

o processo enquanto a placa estiver sendo alimentada com energia elétrica. 

Após as apresentações do aplicativo e do Arduino, segue-se o 

planejamento da sequência de aulas deste produto por meio da Unidade Didática 

apresentada a seguir. 
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3 Unidade didática 

A fim de possibilitar o encadeamento dos conteúdos de aprendizagem 

com as sequências de atividades, foi desenvolvida esta unidade didática que 

teve sua organização dada a partir dos objetivos que se pretende alcançar, 

observando os conhecimentos prévios e as capacidades dos alunos em 

aprender. Portanto, utilizaremos essa como um método de sistematização do 

ensino e da aprendizagem.  

3.1 Unidade didática com base na teoria de Aprendizagem 
Significativa de Ausubel. 

Emanuel Freitas de Almeida 

Tema: Estudo dos movimentos usando novas tecnologias. 

I – Objetivos 

1. Sistematizar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do estudo 

dos movimentos; 

2. Construir conceitos de cinemática escalar. 

II – Público Alvo:  

Alunos da primeira série do Ensino Médio.  

III – Conteúdos de Aprendizagem 

1. Conceituais 
1.1. Posição inicial 

1.2. Posição final 

1.3. Instante de tempo 

1.4. Intervalo de tempo 

1.5. Variação de posição 

1.6. Distância percorrida 

1.7. Localização 

1.8. Referencial, Ponto de referência 

1.9. Velocidade média 
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1.10. Velocidade instantânea 

1.11. Física e tecnologia 

 

2. Procedimentais 
2.1. Dinamizar o conteúdo e valorizar os conhecimentos prévios dos alunos. 

2.2. Construir os conceitos de estudo dos movimentos a partir de atividades 

práticas em grupos, fortalecendo a interação deles com o processo de 

ensino e aprendizagem. 

2.3. Realizar medições de distância e tempo. 

2.4. Calcular a velocidade média desenvolvida ao longo da atividade. 

2.5. Discutir os conceitos utilizados nas atividades práticas. 

 

3. Atitudinais 
3.1. Cooperação como grupo. 

3.2. Envolvimento durante as atividades. 

3.3. Responsabilidade e respeito diante do que é proposto pelo professor e 

pelo grupo. 

3.4. A integração de ideias. 

3.5. A socialização das discussões. 

3.6. Respeitar as diversas opiniões. 

3.7. Reconhecer potencialidades, aceitar e superar limites. 

 

IV – Sequência de Ensino e Aprendizagem (Sequência Didática) 

Encontro 1 – 1ª semana 

Tema: Apresentação do trabalho e sondagem. 

Objetivos: 

 Apresentar a organização da sequência de aulas. 
 Verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca de Movimentos. 

Tempo estimado para aula:  

100 minutos – duas aulas de 50 minutos. 
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Procedimentos 

Neste primeiro encontro, será realizada a apresentação da sequência 

necessárias para as atividades práticas executadas pelos alunos, de forma a 

esclarecer o que será feito e em que momento. Neste sentido, teremos o 

encontro dividido em dois momentos.  

No primeiro momento, o professor fará as orientações iniciais e 

apresentará a estrutura do trabalho, expondo a organização dos encontros. 

No decorrer deste momento da aula, será exposto o que está previsto 

para ser realizado na semana seguinte, segundo encontro. O professor deve 

narrar o que ocorrerá na aplicação das atividades práticas 1 e 2, as quais 

ocorrerão dentro dos limites territoriais da escola.  

Durante a realização das atividades práticas as turmas serão divididas em 

grupos e cada grupo realizará as duas práticas simultânea e independentemente 

uma da outra.  

Ao final das atividades práticas, os grupos deverão responder os 

questionamentos presentes nos roteiros de atividades entregues previamente. 

Na sequência, o professor explicará o que foi planejado para ocorrer na 

semana posterior, terceiro encontro, deixando claro que nesta aula é prevista a 

sistematização das ideias utilizadas e discutidas nas atividades práticas 1 e 2, 

de modo que o professor será o mediador das discussões que conduzirá os 

discentes a construção dos conceitos físicos.  

Por fim, no quarto encontro será retomada pelo professor, as ideias 

discutidas no terceiro encontro. Neste momento, o professor irá alisar os dados 

obtidos por um GPS montado com uma placa microcontrolador (ARDUINO), o 

módulo e o sensor de GPS. Desta forma, tem-se nesse encontro a retomada e 

a consolidação das ideias discutidas’. Assim, tendo sido explicado a organização 

das aulas é finalizada o primeiro momento e é dado continuidade a aula. 

No segundo momento da aula, será aplicado o questionário de sondagem, 

ver apêndice A, com o objetivo de reconhecer os conhecimentos prévios dos 
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alunos em suas concepções de senso comum, bem como em conceitos 

apreendido em momentos anteriores de aprendizagem escolar. 

Após concluída a aplicação do questionário, o encontro deve ser 

finalizado com uma orientação para que os alunos tragam seus 

SMARTPHONES no próximo encontro e com o aplicativo RUNTASTIC já 

instalado. 

Encontro 2 – 2ª semana 

Tema: Atividade prática 01 - medindo distância e tempo, com o uso do relógio e 

da trena. Atividade prática 02 - medindo distância e tempo, com o uso do 

smartphone. 

Objetivos: 

 Realizar atividade prática 1 e 2 

 Utilizar instrumentos de medidas: trena, relógio, cronômetro e 

smartphone. 

Recursos instrucionais:  

Roteiro de atividade, relógio, cronômetro, trena, smartphone, aplicativo 

Runtastic. 

Tempo estimado para aula:  

100 minutos – duas aulas de 50 minutos. 

Procedimentos 

O segundo encontro consiste na realização da atividade prática 01 e 02, 

as quais ocorrerão por toda a extensão territorial da escola. Nestas atividades 

práticas, a turma deve ser dividida em grupos (podendo ser com oito  

componentes) que realizarão a atividade conforme roteiros previamente 

distribuídos, ver apêndice B e C. Cada grupo será subdividido em dois subgrupos 

(alfa e beta) a fim de que um subgrupo realize a atividade prática 01, o subgrupo 

alfa, e o outro subgrupo realize a atividade prática 02, o subgrupo beta.  
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Desta forma, os subgrupos denominados de alfa receberão um relógio e 

uma trena para realização das medições, sendo devolvidos ao final da aula, para 

realização da atividade prática 01. No entanto, os subgrupos denominados de 

beta realizarão a atividade pratica 02 conforme o roteiro previamente distribuído, 

cuja atividade será realizada com o auxílio dos SMARTPHONE (GPS) e o uso 

do aplicativo RUNTASTIC.  

A aula deve ser iniciada com orientações para os dois grupos: alfa e beta. 

Para o grupo alfa, as orientações sobre como realizar a determinação do 

ponto de partida e marcação do tempo de início da atividade 01. Dado o início 

da atividade, os grupos deverão marcar o tempo e a distância percorrida de um 

ponto a outro (pontos previamente definidos), repetindo esse procedimento até 

o final da atividade. Logo, os grupos deverão ter preenchido a tabela de 

aquisição de dados e, com base na atividade e nos dados adquiridos, 

responderão novos questionamentos presentes no roteiro da atividade prática 1. 

Para o grupo beta, têm-se a apresentação do aplicativo RUNTASTIC e 

instruções básicas sobre o seu uso. Com o aplicativo em funcionamento, os 

alunos deverão iniciar o movimento. 

Para o grupo beta, a partir da gravação da trajetória, deve registrar a 

leitura de velocidade, duração e distância a cada ponto pré-determinado, 

preenchendo a tabela de aquisição de dados até o final da atividade. Após 

concluída a atividade, deve-se salvar as informações registradas no aplicativo e 

os alunos deverão realizar a leitura da velocidade média e máxima. Logo, os 

mesmos devem responder novos questionamentos presentes no roteiro da 

atividade prática 2. 

Encontro 3 – 3º semana 

Tema: discussão e sistematização dos conceitos  

Objetivos 

 Reconhecer a relevância do conteúdo estudado; 
 Aplicar os conhecimentos em atividades cotidianas; 
 Construir/sistematizar os conceitos de: 

o Localização 
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o Referencial 
o Intervalo de tempo 
o Posição inicial e final 
o Variação de posição 
o Velocidade média 
o Velocidade instantânea 
o Relação de proporção entre velocidade e tempo 

 
Tempo estimado para aula:  

100 minutos – duas aulas de 50 minutos. 

Procedimentos 

Neste encontro será iniciada as discussões dos conceitos envolvidos nas 

atividades práticas a partir dos questionários e terá objetivo de organizar tais 

ideias. Para isto, o professor deve agir como mediador direcionando as 

discussões dos alunos, realizando questionamentos a fim de encaminhá-los para 

a construção dos conceitos físicos a partir de suas ideias inicias e das atividades 

práticas. 

Como forma de conduzir a discussão, o professor poderá realizar 

questionamento, como: 

 No momento em que vocês iniciaram a atividade, vocês registram o 

momento de início. Que momento foi este? 

 Como vocês explicariam o que é momento de início? 

 Qual o local que vocês estavam quando foi registrado o momento de 

início? 

 Explique como vocês chegaram e esta resposta? 

 O momento inicial poderia ser zero? Por quê? 

 Vocês registraram a hora que a atividade começou, logo pode-se dizer 

quanto tempo durou esta atividade? 

 Qual o procedimento feito para determinar quanto tempo durou a 

atividade? 

 A quarta questão do roteiro pede a distância total que vocês andaram, 

como vocês chegaram a este resultado? 

 A questão do mapa no questionário de sondagem pedia para vocês 

descreverem o trajeto percorrido por um atleta em uma corrida, a 
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questão 5 do roteiro 1 pede para vocês uma explicação de como vocês 

se localizavam ao longo do percurso dentro da escola. O que essas 

duas questões têm em comum? 

 A questão 7 pede para determinar a velocidade média durante todo o 

percurso. Essa velocidade determinada foi a velocidade desenvolvida 

por vocês durante toda a atividade prática? 

 Existe diferença entre a velocidade média calculada e a velocidade que 

vocês tinham. Como vocês explicam a diferença dessas velocidades? 

Por que elas são diferentes? 

 

Encontro 4 – 4º semana 

ATIVIDADE DEMONTRATIVA 

MEDINDO DISTÂNCIA E TEMPO COM O USO DO ARDUINO 

Tema: Consolidação dos conceitos construidos e sistematizados 

Objetivos 

 Verificar os conceitos construídos 

 Reorganizar conceitos 

 Aplicar conceitos em outra situação 

Tempo estimado para aula:  

100 minutos – duas aulas de 50 minutos. 

Procedimentos 

O quarto encontro consiste em uma atividade prática demonstrativa, a 

qual ocorrerá pelo mesmo percurso das práticas anteriores. Nesta atividade 

prática será utilizada uma montagem de microcontrolador (Arduino), módulo 

GPS e sensor GPS. 

Para este encontro, será utilizada a placa Arduino Uno, uma Shield, a 

antenas GPS, um cartão de memória, uma fonte de energia (carregador de 

celular portátil, por exemplo), o cabo USB, computador e projetor multimídia. 
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A aula será iniciada com a apresentação do microcontrolador (Arduino) 

frisando que não será ensinado como utilizar o Arduino, mas sim apresentada a 

ferramenta. Dessa forma, será mostrada a placa a ser usada na aula, alguns 

sensores, a Shield GPS e a antena GPS. 

 Placa Arduino Uno: é uma placa baseada no chip microcontrolador 

ATmega328P que possui 14 pinos de entrada / saída digital, 6 entradas 

analógicas. A capacidade de armazenamento é de 32 Kb e em processamento 

igual de 16 MHz, possui uma conexão USB, uma entrada de energia, e um botão 

de reset. 

 Sensores: Periférico de entrada que permite a análise de uma 

determinada condição, estes podem ser analógicos ou digitais. Tem-se, por 

exemplo, sensores de temperatura, luminosidade, ultrassom, entre outros. 

 SHIELD: são placas de circuito modulares para conectar a placa Arduino 

e adicionar funcionalidades. A atividade será desenvolvida utilizando uma shield, 

a Duinopeak NEO-6M GPS. 

Após a apresentação dos hardwares, será exibido o software utilizado 

para a escrita do programa, IDE, e o programa escrito para o funcionamento 

desta atividade prática. 

Depois destes momentos, o professor iniciará uma breve caminhada pela 

escola a fim de demonstrar o funcionamento do Arduino e realizar algumas 

explicações acerca da aquisição de dados, montagem e como esses dados são 

armazenados no Arduino.  

Ao final desta breve caminhada, o professor exportará os dados 

adquiridos para o computador e realizará a análise desses dados utilizando o 

Microsoft Office Excel.  

Neste momento será iniciada a uma retomada dos conceitos discutidos e 

construídos anteriormente a fim de validar e consolidar essas ideias. 

Com os dados exibidos na tela do computador e mapa criado com a 

ferramenta  “Meus  mapas”  do  Google,  será  iniciada  a  discussão  referente  a: 



22 

 Posição e Localização geográfica: tendo em vista os parâmetros de 

latitude e longitude não é necessário informar um ponto de referência 

para situar a posição; 

 Instante de tempo e intervalo de tempo: sabendo que o GPS marca o 

tempo em horas, minutos e segundos no fuso horário UTC, pode-se 

determinar o tempo gasto de um ponto a outro e o tempo total decorrido; 

 Velocidade: considerando que o registro de velocidade do GPS é dado 

em milhas por hora, o professor deverá trabalhar as transformações e 

levar em consideração que o esse dado é referente a velocidade 

instantânea, por tanto a velocidade média deve ser determinada a partir 

da distância percorrida e o intervalo de tempo total; 

 Distância Percorrida: O GPS registra as posições usando como 

referência as coordenadas geográficas, Latitude e Longitude, portando a 

distância   percorrida   deve   ser   determinada   a   partir   da   opção   “medir  

distância”   no   mapa   gerado.   Nesse   ponto,   deve   abordar   a   o   uso   da  

tecnologia como facilitador do trabalho humano relacionando com o 

esforço físico e tempo gasto para medir a distância com a trena; 

Esta aula deve ser finalizada a relação existente entre a Física e a Tecnologia 

presente no cotidiano.  

V – Avaliação 

A avaliação será realizada considerando a articulação dos conteúdos de 

aprendizagem (conceitos, procedimentos e atitudes), tendo como objetivos a 

serem observados: 

 Envolvimento e interesse dos alunos pelas atividades propostas (aula 

teórica, discursão e atividade escrita), considerando a participação do aluno 

durante a aula. 

 A avaliação qualitativa se dará por meio das discussões que serão 

realizadas, principalmente, no terceiro e no quarto encontros. Nessa, o professor 

fará perguntas a fim de verificar a assimilação dos conceitos. 

  



23 

Referências  

ARAÚJO, José Danilo Oliveira de. O SOFTWARE MODELUS COMO 
FERRAMENTA POTÊNCIALMENTE SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA 
CINEMÁTICA. 2015. 92 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado 
Profissional Nacional em Ensino de Física, Ifrn, Natal, 2015. Disponível em: 
<http://www2.ifrn.edu.br/mnpef/_dissertacoes/Dissertacao_Danilo.pdf>. Acesso 
em: 11 set. 2018. 
 
BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e 
Tecnológica. Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 
Brasília: Ministério da educação, 2002. 
MORAES, José Uibson Pereira; SILVA JUNIOR, Romualdo S.. 
EXPERIMENTOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE FÍSICA COM FOCO NA 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA. Aprendizagem Significativa em Revista, 
[s.l.], v. 4, n. 3, p.61-67, 2014. 
 
TELECO. Estatísticas de Celulares no Brasil. Disponível em: 
http://www.teleco.com.br/ncel.asp. Acesso em 21 abr. 2018. 
SOUZA, Anderson R. de et al. A placa arduino: uma opção de baixo custo 
para experiencia de física assistidas pelo PC. Revista Brasileira de Ensino 
de Física, Rio de Janeiro, v. 33, n. 1, p.1-5, 21 mar. 2011. Bimestral. Disponível 
em: <http://www.sidney.pro.br/Downloads/331702.pdf>. Acesso em: 09 jun. 
2018. 
 
SILVA, Flávio Urbano da. USO DE QUIZ EM SMARTPHONES VISANDO O 
AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO. 2015. 91 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Nacional Profissional de Ensino 
de Física, Mestrado Profissional em Ensino de Física, Instituto Federal De 
Educação, Ciência E Tecnologia Do Rio Grande do Norte, Natal, 2015. 
Disponível em: 
<http://www2.ifrn.edu.br/mnpef/_dissertacoes/Dissertacao_Flavio.pdf>. Acesso 
em: 19 set. 2018. 
 
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA 
FILHO. Introdução à Plataforma de Desenvolvimento Arduino. Disponível 
em:<http://www2.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/a
presentacaoarduino.pdf – Acesso em 12/06/2018.> 
 
YOUNG, Hugh D.; FREEDMAN, Roger A.. Sears e Zemansky Física 
I:Mecânica. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2004. 
 
ZANOTTA, Daniel Capella; CAPPELLETTO, Eliane; MATSUOKA, Marcelo 
Tomio. O GPS: unindo ciência e tecnologia em aulas de física. Revista 
Brasileira de Ensino de Física, Porto Alegre, v. 33, n. 2, p.2213-1-2212-6, 12 
jul. 2011. 
  



24 

Apêndice A 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 
A determinação da posição de um objeto na superfície terrestre foi e continuará sendo 
uma questão de grande relevância. Do ponto de vista militar, o posicionamento é de vital 
importância estratégica. Do ponto de vista econômico, a relevância do posicionamento 
passou a ser a cada dia maior.  
 
1) Tendo em mente a importância da ideia de posição, assinale a alternativa que melhor 
expressa a ideia de Posição Inicial. 
a) Grid de largada de uma corrida. 
b) Placa indicativa do quilometro zero de uma rodovia. 
c) Linha de chegada de uma corrida 
d) distância entre a placa de início e de fim de uma rodovia 
e) Não tenho informações necessárias para responder 
 
2) Tendo em mente a importância da ideia de posição, assinale a alternativa que melhor 
expressa a ideia de Posição final. 
a) Grid de largada de uma corrida. 
b) Placa indicativa do quilometro zero de uma rodovia. 
c) Linha de chegada de uma corrida 
d) distância entre a placa de início e de fim de uma rodovia 
e) Não tenho informações necessárias para responder 
 
3) uma corrida tem seu início as 8 horas e 15 minutos e seu fim as 11 horas e 45 minutos. 
Assinale a alternativa que apresenta o intervalo de tempo da corrida. 
a) 3h  
b) 3h e 15 min 
c) 3h e 30 min 
d)  3h e 45 min 
e) Não tenho informações necessárias para responder 
 
4) O atual recorde de tempo em uma meia maratona é de 58 minutos e 23 segundos, 
conquistado por uma atleta em Portugal. Sabendo que este atleta correu 21,1 km para 
estabelecer o recorde, qual foi a velocidade média aproximada deste atleta? 
a) 1 km/h 
b) 2,1 km/h 
c) 21 km/h 
d) 21 m/s 
e) Não tenho informações necessárias para responder 
 
5) Suponha que este atleta teve uma velocidade média igual a 6 m/s durante a prova. Esta 
informação implica, necessariamente, que o atleta manteve esta velocidade constante ao 
longo de todo o percurso?  
a) Sim. Sua velocidade média é igual a sua velocidade máxima. 
b) Sim. Sua velocidade média é diferente de sua velocidade instantânea. 
c) Não. Sua velocidade média foi diferente de suas velocidades instantâneas. 
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d) Não. Sua velocidade média ser 6 m/s não implica dizer que ele manteve um movimento 
uniforme. 
e) Não tenho informações necessárias para responder 
 
6) Maratona é uma corrida realizada, normalmente, em trechos de estrada e ruas e tendo 
uma distância total de 42 quilômetros e 195 metros. As quatro melhores marcas em 
maratonas olímpicas foram dos atletas: 

 Samuel Wanjiru na Olimpíada de Pequim em 2008, ele concluiu a prova em 2 
horas 6 minutos e 32 segundos;  

 Stephen Kiprotich, em Londres 2012, atingiu a marca de 2 horas 8 minutos e 1 
segundo; 

 Eliud Kipchoge, nos Jogos Olímpicos Rio 2016, concluiu a maratona com o tempo 
de 2 horas 8 minutos e 44 segundos; 

 Carlos Lopes, na Olimpíada de 1984 em Los Angeles, finalizou a maratona em 2 
horas 9 minutos e 21 segundos. 

Com base nessas informações assinale a alternativa que apresenta o atleta mais veloz, que 
possuiu maior velocidade média. 
a) Carlos Lopes 
b) Eliud Kipchoge 
c) Samuel Wanjiru 
d) Stephen Kiprotich 
e) Não tenho informações necessárias para responder 
 
7) Observe o mapa abaixo, identifique os pontos de hidratação no mapa e use os pontos 
de referência do mapa para descrever o percurso realizado pelo atleta utilizando a os 
pontos de hidratação e as ruas e avenidas. 
Figura Apêndices 1 – Percurso da meia maratona do sol 2018 

 
Fonte: http://meiamaratonadosol.com.br/percurso/ 

 

http://meiamaratonadosol.com.br/percurso/
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Apêndice B 

ROTEIRO DA ATIVIDADE PRÁTICA 01 

MEDINDO DISTÂNCIA E TEMPO COM O USO DO RELÓGIO E DA TRENA 

 

INTRODUÇÃO 

A Física tem o objetivo geral de estudar e compreender a natureza e o 
fenômenos que ocorrem e entre muitos fenômenos estudados, tentamos 
compreender o movimento dos objetos a partir de conceitos primários como: 
distância, tempo e rapidez com que se movem. Uma vez que compreendemos 
os movimentos, é possível aplicar essas ideias e conceitos em diversas áreas 
da ciência a fim de aprimorar, compreender ou evitar um acidente, por exemplo: 
Avaliar e determinar aspectos de melhoria de desempenho em corridas de 
formula 1; estudar os movimento de placas tectônicas para prever uma catástrofe 
natural; evitar uma multa de trânsito; determinar a distância percorrida por um 
jogador de futebol durante a partida; determinar a velocidade de uma cortada em 
um jogo de vôlei são algumas aplicações possíveis devido ao estudo e 
compreensão dos movimentos. 

Para compreendermos o movimento dos objetos, precisamos discutir uma série 
de conceitos e grandezas: Referencial; movimento; repouso, localização; 
posição inicial; posição final; intervalo de tempo; distância percorrida; 
deslocamento; velocidade instantânea e média; movimento uniforme. 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade prática consistirá no estudo do movimento dos alunos pela escola, 
no qual ocorrerá o registro, na tabela abaixo, das informações adquiridas com o 
uso de relógio, cronometro e trena. 

Para a realização da atividade deve-se ler atentamente as instruções e 
preencher a tabela de Aquisição de Dados. 

Inicialmente, observe a sua localização e determine-a, utilizando locais da escola 
como referência. Na sequência, ao iniciar a atividade, registre a hora de início 
(hora, minutos e segundos). Dando seguimento a atividade, os grupos deverão 
realizar as medidas de distância e tempo decorrido, para isso utilizarão a trena 
e o relógio. Após percorrer todo o perímetro especifico da escola, a atividade 
será finalizada com a determinação do local e da hora de chagada (hora, minutos 
e segundos). 
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AQUISIÇÃO DE DADOS 

Preencha a tabela abaixo com as informações colhidas ao longo da atividade. 

Local da partida:  

Local da chegada:  

Hora da partida (h:m:s):  

Hora da chegada (h:m:s):  

Localização (referencial) Distância percorrida Tempo decorrido 

  ∆t0  

  ∆t1  

  ∆t2  

    

    

    

    

    

    

    

Esboce em um desenho o caminho feito durante a atividade pratica, 
identificando os pontos de partida e chagada. (MAPA) 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na tabela preenchida e no desenvolvimento da atividade prática, 
discuta com seus colegas de grupo e responda as questões abaixo. 

1 – Em que momento (tempo) da atividade teremos a posição inicial? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2 – Em que momento (tempo) da atividade teremos a posição final? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3 – Qual o intervalo de tempo entre as posições inicial e final? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4 – Qual foi a distância percorrida entre as posições inicial e final? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5 – No campo localização, que deve ter sido preenchido ao longo da atividade, 
determinou-se o local em que estava naquele instante. Descreva e exemplifique 
quais informações foram utilizadas para preencher este campo da tabela. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6 – Qual a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7 – A velocidade média é obtida pela razão entre a distância percorrida e o 
intervalo de tempo, então a velocidade média em todo o percurso será:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8 – Se a prática fosse realizada utilizando uma moto, a velocidade média seria 
maior, menor ou igual? Justifique. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Apêndice C 

ATIVIDADE PRÁTICA 02   

MEDINDO DISTÂNCIA E TEMPO COM O USO DO 
SMARTPHONE 

 

INTRODUÇÃO 

A Física é uma ciência que têm contribuído muito para o desenvolvimento da 
ciência e tecnologia. No Ensino Médio, somos levados a entender a sua função 
perante a sociedade. Segundo Brasil (2002) os temas a serem estudados devem 
estar relacionados a natureza e a relevância contemporânea dos processos e 
fenômenos físicos, cobrindo diferentes campos de fenômenos e diferentes 
formas de abordagem, privilegiando as características mais essenciais que dão 
consistência ao saber da Física e permitem um olhar investigativo sobre o mundo 
real. 

É muito comum encontrarmos um cidadão brasileiro utilizando um smartphone, 
seja para realizar ou receber uma ligação, comunicar-se através das redes 
sociais, realizar pesquisas na internet, utilizar o GPS para facilitar a sua 
localização, dentre outras funções. Dados da Anatel indicam que o Brasil 
terminou março de 2018 com 235,8 milhões de celulares e densidade de 112,98 
cel/100 hab. (TELECO, 2018). 

Você sabia que existe muito da Física presente na tecnologia dos celulares? A 
utilização de GPS e aplicativos de localização permitem a aplicação de vários 
temas estudados na mecânica clássica. 

Para entendermos um pouco mais sobre a Física presente nos smartphones, 
utilizaremos os celulares e o aplicativo RUNTASTIC para estudar referencial; 
movimento; repouso, localização; posição inicial; posição final; intervalo de 
tempo; distância percorrida; velocidade instantânea e média. 

 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade prática consiste no estudo do movimento realizado pelos alunos nas 
imediações internas da escola, no qual ocorrerá o registro, através do aplicativo 
RUNTASTIC instalado nos celulares. 

Para a realização da atividade deve-se ler atentamente as instruções para o 
preenchimento da tabela de Aquisição de Dados. 

 Inicialmente, ligue o seu celular e inicie o aplicativo RUNTASTIC. 
 Observe se os valores de duração e distância estão prontos para o uso e 
se o celular já adquiriu o sinal do GPS.  
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 Clique em INICIAR para dar início a sua caminhada nas imediações 
internas da escola.  
 A cada ponto pré-determinado pause a gravação, permaneça em sua 
posição em repouso e anote as informações que aparecem no visor de seu 
celular na tabela abaixo. 
 Aperte CONTINUAR, para prosseguir com a gravação e repita o 
procedimento anterior até o fim da atividade. 
 Após a conclusão do percurso nas imediações internas da escola, clique 
no botão com o cadeado e na sequência no botão CONCLUIR. 
 Na  tela  seguinte  pressione  o  botão  “X”  no  canto  superior  esquerdo  da  tela.   
 Na sequência, observe o mapa e as informações de sua caminhada e 
preencha a tabela a seguir. 
 

AQUISIÇÃO DE DADOS 

Preencha a tabela abaixo com as informações colhidas ao longo da atividade. 

Hora da partida:  

Duração (tempo total):  

Distância:  

Velocidade Média:  

Velocidade Máxima:  

Reproduza em um desenho o caminho feito durante a atividade pratica, 
identificando os pontos de partida e chegada. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na tabela preenchida e no desenvolvimento da atividade prática, 
discuta com seus colegas de grupo e responda as questões abaixo. 

1 – Em que momento (tempo) da atividade foi registrada a posição inicial? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2 – O aplicativo registrou o momento final de parada? Comente. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

3 – Qual a duração do trajeto? Expresse seus resultados em hora, minuto e 
segundo. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4 – Qual foi a distância total percorrida? Expresse seus resultados em 
quilômetros e metros. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5 – Com base nos valores de tempo e distância obtidos no celular, calcule a 
velocidade média do trajeto e compare com a medida no aplicativo. Os valores 
são os mesmos? Comente. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6 – Que fatores poderiam alterar o valor medido da velocidade?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

7 – Qual o tipo de velocidade mostrada no aplicativo durante a trajetória? 
Instantânea ou Média? Comente.  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

8 – Você já utilizou algum GPS? Depois de realizada essa atividade, você 

consegue perceber a presença da Física nessa tecnologia? Comente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apêndice D 

ROTEIRO DA ATIVIDADE PRÁTICA 03 – MEDINDO DISTÂNCIA E TEMPO 
COM O USO DO ARDUINO 

INTRODUÇÃO 

Na atual sociedade, vê-se no dia-a-dia um aumento do uso da tecnologia, 
e como reflexo desse aumento observa-se nas salas de aula um crescente 
número de alunos que utilizam o smartphone. Estes estão cada vez mais 
rodeados de instrumentos e equipamentos tecnológicos, dos quais, muitas 
vezes, desconhecem a física do seu funcionamento ou a sua aplicabilidade no 
ensino. 

Os docentes estão preparados para enfrentar uma realidade de mudança 
do ponto de vista tecnológico e comportamental? O fato é que as aulas 
tradicionais não atendem as necessidades dos alunos. Logo, vê-se que é 
possível pensar em aulas que façam uso de novas tecnologias, como o Arduino 
e que esse pode ser usado como uma ferramenta de aquisição automática de 
dados e pode contribuir para uma aprendizagem significativa. 

MONTAGEM DO DISPOSITIVO 

Nesta imagem, figura 2 do apêndice, tem-se a placa Arduino Uno, a Shield 
Duinopeak, antena GPS, cabo USB, e cartão de memória. 

 

Figura Apêndices 2 – Hardware do Arduino 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 
Nesta imagen, figura 3 do apêndice, tem-se o procedimento de montagem 

da pala Arduino Uno com a Shield GPS. Nesta etapa da montagem deve-se 
encaixar a Shield no Arduino Uno (há apenas uma maneira possível). 



33 

 
Figura Apêndices 3 – Montagem do GPS Arduino 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

Após ter encaixado a Shield na placa Arduino Uno, insira o cartão de 
memória na Shield, ver figura 4 do apêndice. 
 
Figura Apêndices 4 – Instalação do cartão de memória 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

Por fim, rosquei a plugue da antena na Shield e a montagem estará 
completa, ver figura 5 do apêndice.  
 
Figura Apêndices 5 – Sistema montado com a antena 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 
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Para o funcionamento é necessário inserir a programação na placa 

Arduino. Para isso, conecte a placa Arduino Uno ao computado, por meio do 
cabo USB e inicie o Software IDE, neste momento realize os procedimentos 
abaixo. 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

A atividade prática consistirá no uso do Arduino para adquirir dados 
relativos ao movimento dos alunos/professor pela escola. Neste momento, será 
necessário   baixar   e   instalar   a   biblioteca   “TinyGPS”,   para   isso   acesse   o   link:  
<https://goo.gl/dnQc5C>. 

Para a realização da atividade deve-se ler atentamente as instruções. 
 Pegue o computador com o software IDE já instalado, a placa 

Arduino Uno, a Shield GPS, a antena GPS, o cartão de memória, 
o cabo USB e a fonte de energia; 

 Conecte a placa Arduino Uno ao Computador por meio do cabo 
USB; 

 Inicialize o software IDE; 
 Na  aba  “Ferramentas”  selecione  a  opção  “placa:”  e  verifique se a 

placa  selecionada  é  “Arduino/Genuino  Uno”;; 
 Na  aba  “Ferramentas”  selecione  a  opção  “Porta”  e  clique  na  porta  

disponível; 
 Insira a programação para uso da montagem, ver anexo A; 
 Na  aba  “Sketch”  clipe  na  opção  “carregar”;; 
 Feche o Software IDE e remova o cabo USB; 
 Faça a montagem como ilustrado abaixo; 
 Com o cabo USB conecte a fonte de energia na montagem e 

aguarde o led indicativo começar a piscar, ver figura 6 do apêndice. 
 

Figura Apêndices 6 – Sistema com alimentado com fonte de energia elétrica 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

AQUISIÇÃO DE DADOS 

https://goo.gl/dnQc5C
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Os dados registrados pela placa Arduino será salvo em formato .CSV no 

cartão de memória inserido na Shield GPS. Eles podem ser visualizados no 
Microsoft Office Excel seguindo o procedimento abaixo. 

 
 Introduza o cartão de memória no computador; 
 Copie   o   arquivo   “GPSLOG”,   gerado   pelo   Arduino,   para   o  

computador; 
 Inicialize o Excel; 
 Abra o  arquivo  “GPSLOG”; 
 Selecione a primeira coluna; 
 Clique  na  aba  “Dados”;; 
 Nas   Opções   “Ferramentas de Dados”   clique   em   “Texto para 

Colunas”;; 
 Abrirá uma caixa de diálogo, selecione a   opção   “Delimitado”   e  

clique  em  “Avançar”; 
 Na  tela  seguinte,  selecione  as  opções  “Tabulação”  e  “Vírgula”, em 

seguida  clique  em  “Avançar”;; 
 Por  fim,  clique  em  “Concluir”;; 

 
Ao final destes passos a planilha será apresentada conforme figura 7 do 
apêndice a baixo. 
 
Figura Apêndices 7 – Exemplo da planilha no Excel 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

Com os dados registrado já abertos no Excel, pode-se iniciar a análise 
observado as informações das colunas, ver figura 8 do apendice. 
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Figura Apêndices 8 – Planilha com filtro 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 
É importante ressaltar que estas informações estão no padrão de 

unidades utilizadas no EUA, neste caso, tem-se altitude (altitude) em pés, 
velocidade  (speed)  em  milhas  por  hora,  data  (date)  no  formato  “mês/dia/ano”  e  
hora (time) é dado no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado), no Brasil 
utiliza-se o fuso horário UTC – 3 horas. 

Utilizado  o  recurso  “Meus  Mapas”,  disponibilizado  pela  Google,  pode-se 
importar as informações registradas pelo GPS e visualizar no mapa a trajetória 
realizada. 

 
 Com acesso internet abra o sitio https://www.google.com/intl/pt-

BR/maps/about/mymaps/ ; 
 Clique  em  “Iniciar”;; 
 Clique  em  “+  Criar  Novo  Mapa”;; 
 Clique  em  “Importar”;; 
 Na caixa de diálogo aberta,   o   arquivo   “GPSLOG”   deve   ser  

selecionado; 
 Selecione  “Latitude”  e  “Longitude”  e  clique  em  continuar;; 
 Outra  caixa  de  diálogo  será  exibida,  selecione  “Time”  e  clique  em  

concluir. 

https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/
https://www.google.com/intl/pt-BR/maps/about/mymaps/

