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Neste trabalho apresentamos propostas de dedução simples e objetiva para se trabalhar no 

Ensino Médio os Princípios de Arquimedes e Pascal, em turmas de Ensino Médio, 

trabalhando a Matemática e a Física, sempre em uma perspectiva interdisciplinar. Nosso 

objetivo principal consiste em apresentar os conceitos de Empuxo, Pressão e Cálculo do 

Volume de Sólidos irregulares, de forma simples, clara e interativa. Foram desenvolvidas 

atividades com os alunos dos 2° anos do Ensino Médio da Escola Estadual de Ensino Médio e 

Profissionalizante Dr. Elpídio de Almeida, onde foram apresentados os conceitos 

anteriormente citados teoricamente, e, posteriormente foram verificados com o auxílio de 

experimentos de fácil execução e compreensão como o cálculo do volume de sólidos 

irregulares pela imersão em fluídos, especificamente líquidos, com recipientes graduados e 

não graduados e o experimento com garrafa pet, para explicar o principio de funcionamento 

do submarino. De inicio observamos dificuldades dos alunos no desenvolvimento das 

atividades, no entanto, notamos que os mesmos compreenderam melhor os conteúdos quando 

foram mostradas as suas aplicações no dia a dia através da execução dos experimentos acima 

citados.  
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