
PRIMEIRA ATIVIDADE  PROSPOSTA

Construção de um refletor de raios luminosos

Construir  um  refletor  de  raios  luminosos,  com  o  formato  de  uma 
Parábola, onde os raios incidirão paralelamente ao eixo de simetria da mesma, 
comprovando a propriedade da Parábola.

Objetivos:

 Tratar de um assunto que é abordado de forma superficial no âmbito dos 
Ensinos Fundamental e Médio.

 Mostrar como se origina uma Parábola.

 Relacionar o conteúdo matemático com o conteúdo de Física, quando se 
trabalha com a incidência de raios.

 Comprovar que os raios paralelos ao eixo de simetria de uma Parábola, 
convergem a um único ponto, que é o Foco da Parábola.

 Verificar a grande importância da Parábola no avanço tecnológico e no 
desenvolvimento das Ciências.

 Mostrar  que a  Matemática  possui  aplicações  práticas  importantes  na 
vida das pessoas e que tais  relações são ignoradas por  um número 
muito grande de docentes.

 Mostrar  que  a  Matemática  desenvolvida  neste  tópico  pode  ser 
trabalhada  até  mesmo  por  alunos  que  apresentam  dificuldades 
matemáticas.

 Mostrar  que se  pode lecionar  matemática proporcionando prazer  aos 
alunos, mostrando que a Matemática pode ser agradável.

 Realizar  trabalhos  em  equipes,  compartilhando  experiências  e 
habilidades.

 Promover  oportunidades  para  que  os  alunos  desenvolvam  suas 
capacidades de apresentar seus trabalhos aos demais colegas. 

Fundamentação Teórica

O assunto em questão é trabalhado hoje, de uma forma superficial em 
sala  de  aula.  Sabemos  e  podemos  ver  as  mais  variadas  aplicações  das 
parábolas no cotidiano, no entanto, temos que mostrar isso para nossos alunos 
e despertá-los com algumas atividades práticas. Estamos observando que se 
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não mudarmos nossa metodologia, dificilmente poderemos prender a atenção 
de  nossos  alunos.  Temos  experiências  que  aulas  práticas  de  determinado 
conteúdo, ficam gravadas e sempre que se toca naquele assunto lembramos 
de como foi  a explanação e a atividade prática correspondente ao mesmo. 
Baseado  em  tais  fatos  é  que  segue  umas  das  experiências  que  se  pode 
realizar em sala de aula para que os alunos realmente comprovem e aprendam 
uma das grandes utilidades da parábola. 

Materiais necessários: 

 um suporte de papelão grosso 30x30 (cm);

 uma folha de papel laminado;

 uma cartolina;

 um palito de madeira roliço;

 cola;

 fita adesiva transparente;

 uma folha  sulfite;

 uma régua de 30 cm;

 um lápis.

 um pedaço de folha de alumínio;

 uma lanterna com feixes de luz ou um ambiente com iluminação solar;

Encaminhamento Metodológico

Esta atividade é direcionada aos alunos de  oitavas séries  do Ensino 
Fundamental e primeiras séries do Ensino Médio, pois, as funções quadráticas 
são abordadas nestas séries e os alunos terão os primeiros contatos com as 
parábolas, ao representarem graficamente estas funções. Daí a necessidade 
de mostrar a origem das parábolas, sua definição e suas aplicações de grande 
importância no cotidiano, informações que se encontram no Material Didático: 
“Parábolas - As curvas preciosas”.

Para desenvolver esta atividade, os alunos deverão formar grupos entre 
si, de no máximo cinco integrantes. O professor deverá passar as instruções, 
tais  como:  o  desenvolvimento  do  trabalho,  sua  construção  passo  a  passo, 
materiais utilizados e salientar a necessidade da divisão de tarefas dentro de 
cada grupo, para que todos participem. O procedimento a seguir, mostra como 
deve ser construído este refletor.  
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1. Construir o molde de uma parábola na folha sulfite, utilizando o 
método  1 ou  2 que  se  encontram  no  Material  Didático: 
“Parábolas - As curvas preciosas”; Atividades, p. 15 e 16;

2. Recortar o molde da parábola e utilizá-lo para desenhar a mesma 
na cartolina, que deverá estar colada no suporte de papelão (não 
se esqueça de marcar o foco da parábola);

3. Recortar a folha laminada e dobrar ao meio para que fique uma 
superfície mais firme, deixando 1,5 cm de borda picotada para 
dobrar  e  fixá-la,  usando  a  fita  adesiva,   sobre  o  contorno  da 
parábola;

4. Encapar o palito com o pedaço de folha de alumínio e colá-lo no 
foco da parábola;

5. Utilizar a lanterna ou a luz solar, de forma que os raios de luz 
incidam  sobre  a  superfície  parabólica  da  folha  laminada, 
paralelamente  ao  eixo  de  simetria  da  parábola.  No  caso  do 
refletor da foto 5, foi utilizada uma lanterna com laser.

6. Para se ter certeza de que os raios de luz sairão paralelos ao 
eixo de simetria da parábola, deve-se traçar linhas paralelas ao 
mesmo e a lanterna deve ser colocada sobre estas linhas.

Após seguir todos os procedimentos anteriores, os alunos deverão ter a 
capacidade de verificar a propriedade da parábola, comprovando que apenas 
os  raios  de  luz  que  chegam  à  superfície  parabólica,  paralelos  ao  eixo  de 
simetria da parábola,  se convergem ao foco.  Se alguma parábola não tiver 
ficado com o molde correto, eles deverão notar que os raios de luz não irão 
convergir ao foco, como se esperava, provando que esta é uma propriedade 
particular  das  parábolas.  O professor  pode sugerir  para  alguns grupos que 
colem o palito, fora do foco da parábola, para que se observe o que acontecerá 
com os raios que incidirão sobre a superfície parabólica. Os alunos deverão 
apresentar  seus trabalhos aos demais colegas de sala,  podendo assim ser 
avaliados também neste sentido. Este momento de conclusão do trabalho deve 
ser aproveitado também, para se comentar sobre os vários objetos que têm 
esta  aplicabilidade,  e  que  são  úteis  no  cotidiano,  ou  seja,  as  antenas 
parabólicas, os faróis de carro, os holofotes e outros.
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Fotos do refletor

        Foto 1

   Foto 2

   Foto 3
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             Foto 4

          Foto 5
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