
Novas Tecnologias – Fulerenos uma bela geometria molecular. 
 
I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
 
Aluno: Emanuel Vicente Chimanski  
Título: Novas Tercnologias, Fulerenos uma bela geometria molecular. 
Duração prevista: 50min(uma aula). 
Série: 1ª à 3ª séries Ensino Fundamental ( ) Ensino Médio ( X ) 

 
II – PROJETO: 
 
A) Introdução 
 
 É necessário estimular o interesse dos alunos pelos conteúdos a serem 
aprendidos. Os jovens, de maneira geral, apenas se interessam por conteúdos que 
lhes pareçam úteis, seja algo que eles tenham contato ou tecnologias novas que lhes 
despertem o fascínio e a curiosidade. 
 Com o avanço tecnológico o setor da educação também é recompensado, pois 
fornece ainda importantes ferramentas para o processo de ensino aprendizagem. 
Comumente, nos interessamos por novidades, e, além disso, em saber como elas 
funcionam e sua utilidade. Cabe ao professor procurar maneiras criativas para chamar 
a atenção dos alunos para o conteúdo que se deseja ensinar.   
 Então, porque o professor não partir disso para elaborar sua aula. Além de 
proporcionar aos alunos uma aula diferente, se valendo de uma novidade, seja ela 
proveitosa como recurso didático, ou como assunto da aula. Ele pode, por exemplo, 
fazer uso de uma nova tecnologia e ou de uma nova técnica em uma área afim que 
contemple sua área de atuação e fazer desta o assunto da aula. Com isso, desperta-
se a atenção do aluno por se tratar de uma aula que explica o princípio de 
funcionamento de novidades que eles conhecem (ou não), talvez até usam e não 
sabem  como funcionam. 
 Mostrar a aplicação dos conteúdos de Física discutidos em sala de aula em 
diferentes setores da sociedade e principalmente no cotidiano do aluno é um grande 
desafio para o professor, não só para tornar os conteúdos mais interessantes e 
fortalecer o processo de aprendizagem, mas também para apresentar as tecnologias 
contemporâneas aos alunos, considerando que tais tecnologias constituem um bem da 
sociedade e a apropriação deste passa pelo conhecimento. [1,2] 
 Com toda a evolução tecnológica atual, não faltam tecnologias e fenômenos 
pouco explorados em sala de aula. Este é o caso dos Fulerenos, objetivo deste 
trabalho. Fulerenos são estruturas muito estáveis, sendo possível encontrá-los na 
natureza, formadas por anéis de 6 e 5 átomos de carbono, na forma de esferas ocas, 
constituindo uma família de estruturas de carbono, sendo uma das suas formas 
alotrópicas ( o C60 é uma das espécies de Fulereno). 
 Os Fulerenos são de tal importância que a sua descoberta foi digna do Premio 
Nobel de Química de 1996 dado aos três químicos: o inglês Harold W. Kroto 
(Universidade de Sussex, em Brighton, Inglaterra) e os americanos Robert F. Curl e 
Richard E. Smalley (Universidade Rice, em Houston, Texas, EUA. pelo feito. 
 As suas propriedades fotofísicas e eletroquímicas são muito utilizadas, 
principalmente na área de materiais [3]. Além disso, os Fulerenos têm uma alta 
afinidade eletrônica produzindo facilmente uma nova fase metálica, formando 
compostos como o sal K3C60 (cristal metálico estável) que é um super condutor abaixo 
de 18K.  
 
 
 
 



B) Objetivos 
  
1)  Incentivar o aluno a estudar Física/Química através do estudo das aplicações da 
mesma.  
2) Aumentar o horizonte de conhecimento dos alunos, fazendo com que eles 
aprendam coisas novas e se apropriem das mesmas.  
3)  Alterar a maneira como jovens vêem a Física/Química e a sua utilidade. 
4)  Instigar a curiosidade dos alunos quanto o funcionamento de novas tecnologias e 
técnicas. 
5)  Tornar as aulas de física/química mais atrativas. 
6)  Contribuir com um processo de ensino aprendizagem efetivo. 
7) Proporcionar aos professores uma abordagem de ensino voltada aos novos 
materiais e tecnologias 
 
C) Descrição do Projeto / Procedimentos 
 
 O presente trabalho consiste no planejamento de uma aula sobre Fulerenos. 

Como motivação e análise prévia do conhecimento dos alunos, serão utilizadas 

perguntas relacionadas a novas tecnológicas, a grandes descobertas que geraram 

Prêmios Nobel Como recurso multimídia, pode ser utilizado um projetor multimídia 

como um microcomputador ou a 'TV laranja', recursos estes presentes em quase 

todas as escolas públicas. Alguns textos de revistas de divulgação científica são 

utilizados como motivação para os alunos. O tempo total para a apresentação, e 

discussões é de 1 hora/aula. 

 A apresentação montada no PowerPoint conta com tópicos como: O que é um 

fulereno, como é sua estrutura, suas aplicações etc. A linguagem usada é clara e 

simples, procurando em poucas palavras ensinar a alunos do Ensino Médio o que é 

um Fulereno, abordando assim conceitos de Física, Química e Matemática. Foi 

possível a abordagem de conteúdos como: Lei de Euler, Ligações Químicas, Nano 

Estruturas, etc. Para enriquecer a apresentação, usamos figuras e animações. Abaixo 

se encontra uma amostra das figuras usadas nos slides. Em síntese, elaboramos uma 

aula diferenciada para o Ensino Médio que procura estimular o ensino de novas 

tecnologias.  

 

Figura1: amostra da apresentação de slides. 



 Como instrumento de avaliação é proposto um questionário com questões que 

conduzem a uma reflexão sobre o papel da tecnologia estudada na sociedade.   

D) Recursos 
 
Humanos: professor e alunos-participantes. 
Instalações: sala de aula. 
Equipamentos: 'TV laranja', notbook, Data Show. 
Material de consumo: material impresso. 
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