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Título: Instrumentos de navegação 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nesta sequência didática, os alunos explorarão instrumentos de navegação, como as bússolas, 

por exemplo. Serão criadas oportunidades que permitirão aos alunos discutir como podemos nos lo-

calizar no planeta, bem como de realizar atividades práticas nas quais eles investigam o modo de fun-

cionamento de bússolas e constatam o fato de os ímãs se alinharem com a direção norte-sul. 

Objetivos de aprendizagem 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 

densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a 

forças mecânicas (dureza, elasticidade, etc.), entre outras. 

Conhecer instrumentos de navegação. 

Identificar linhas de latitude e de longitude em representações da Terra. 

Agrupar objetos de acordo com suas propriedades ferromagnéticas (como aqueles atraídos 

por ímãs e os não atraídos). 

Compreender como funcionam as bússolas. 

Manipular bússolas.  

Identificar direção norte-sul usando uma bússola. 

Reconhecer que a agulha de uma bússola é um ímã. 

Comparar bússolas com ímãs. 

Constatar que um ímã suspenso se alinha com a direção norte-sul magnética. 

Recursos e materiais necessários  

• Caderno. 

• Canetas (verde, vermelha, azul e preta). 

• Bússolas. 

• Pedaços de ímãs. 

• Barbante. 

• Fita adesiva. 
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Desenvolvimento  

Aula 1  

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual, em duplas e em grande grupo.  

1ª atividade: atividade individual com 5 minutos de duração 

Ofereça aos alunos textos que informem sobre o uso de bússolas e outros instrumentos de 

navegação, fazendo referência às linhas de latitude e de longitude e ao modo de funcionamento das 

bússolas. Algumas referências para a pesquisa dos textos são: <http://escolakids.uol.com.br/ 

instrumentos-de-localizacao.htm>; <http://chc.org.br/magnetismo-e-eletricidade/> (acessados em: 

22 jan. 2018). 

Solicite aos alunos que, individualmente, vasculhem os textos em uma leitura exploratória su-

perficial. Nessa leitura inicial, eles deverão identificar e marcar: com a cor verde, os instrumentos de 

navegação citados; com a cor vermelha, toda ocorrência do termo “magnetita”; com a cor azul, os 

trechos em que são explicados o que são latitude e longitude; com a cor preta, toda ocorrência do 

termo “ímã”. 

2ª atividade: atividade em duplas com 10 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas para que compartilhem as marcações feitas e troquem ideias 

sobre suas expectativas em relação ao texto que vão ler: “O que será que este texto informa sobre: 

instrumentos de navegação, magnetita, latitude e longitude e ímãs?”. 

3ª atividade: atividade em duplas com 15 minutos de duração 

Convide os alunos a ler o texto, em duplas, de forma atenta e detalhada: enquanto um aluno 

lê um parágrafo, o colega faz um esquema resumindo as informações apreendidas; no parágrafo se-

guinte, as crianças trocam os papéis desempenhados.  

4ª atividade: atividade em grande grupo com 15 minutos de duração 

Finalmente, convide os alunos a rever todos os esquemas produzidos e a compartilhá-los com 

os colegas. Peça a eles que comparem os esquemas que produziram: ”Há algum esquema diferente 

daquele que eu fiz?”; ”Quais esquemas são mais semelhantes ao que eu produzi?”.  

Dicas e atividades complementares 

Tarefa de casa: os alunos podem ser convidados a escrever uma síntese sob o título “Instru-

mentos de navegação”. 
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Aula 2 

Duração: uma aula de 45 minutos. 

Organização dos alunos: individual, em duplas e em grande grupo. 

1ª atividade: atividade em grande grupo com 5 minutos de duração  

Se possível, traga bússolas e ímãs para esta atividade. Organize os alunos em uma roda e apre-

sente-lhes os objetos. O ideal é que para cada dupla de alunos você forneça uma bússola simples e um 

ímã. Caso contrário, os alunos poderão acompanhar uma demonstração feita somente por você com 

uma bússola e um ímã. 

2ª atividade: atividade individual com 10 minutos de duração  

Peça aos alunos que façam, individualmente, o desenho de uma bússola, com legendas apon-

tando suas partes. Chame a atenção deles para que representem a agulha e as letras no mostrador. 

Enquanto os alunos desenham, você pode questioná-los: ”O que significam essas letras?”; ”Para onde 

aponta a agulha da bússola?”. 

3ª atividade: atividade em duplas com 30 minutos de duração 

Organize os alunos em duplas a fim de fazer uma exploração prática de bússolas e ímãs. Inici-

almente, mostre a posição da agulha na bússola. Peça a um dos alunos que gire a bússola sobre a mesa. 

Peça a outro aluno que gire novamente a bússola. Espera-se que os alunos concluam que a agulha da 

bússola se mantém sempre na mesma posição, independentemente do quanto giramos o instrumento, 

e que somente o mostrador da bússola gira, e não a agulha. 

Em seguida, proponha aos alunos uma nova atividade. De posse do pedaço de ímã, peça às 

duplas que marquem com um “X” uma das extremidades do ímã. Depois, elas devem amarrar um 

barbante no meio desse ímã e prendê-lo em uma mesa, de forma que o ímã fique pendurado e possa 

se movimentar livremente para todos os lados. Um dos alunos deve girar o ímã várias vezes e soltá-lo. 

Espera-se que os alunos observem que o ímã sempre para com o “X” apontando para a mesma posição.  

Dicas e atividades complementares 

Procure chamar a atenção dos alunos para a relação entre a posição da bússola e algum objeto 

sobre a carteira da sala. 

Enquanto executam a atividade, procure observar se todos os alunos dos grupos estão tendo 

chance de participar. Você pode incentivar todos os alunos a girar pelo menos uma vez o ímã suspenso. 

Oriente-os a registrar os resultados da atividade no caderno. Eles podem anotar, por exemplo, quantas 

vezes o ímã foi girado e quantas vezes o ímã parou em cada posição. Fique atento para algumas 

variáveis que podem interferir nas observações dos alunos: evite que eles façam a atividade em local 

onde haja corrente de ar (ventiladores, janelas abertas, etc.) e não deixe materiais ferromagnéticos 

perto do ímã. 
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Incentive os alunos a comparar a direção que a agulha da bússola indica com a posição do ímã 

quando este para de girar. 

Tarefa de casa: os alunos podem ser convidados a escrever uma síntese sob o título “Como é 

uma bússola?”. 

 

Aferição de aprendizagem 

Proponha aos alunos a situação-problema abaixo e aproveite para avaliar como eles aplicam o 

que têm aprendido. Avalie também o domínio que demonstram dos conhecimentos que estão apren-

dendo, bem como o desenvolvimento da capacidade de argumentar. 

Situação-problema: Os alunos colocaram a bússola sobre diferentes carteiras da sala de aula 

e constataram um problema. Em cada carteira, a agulha da bússola apontava para uma direção dife-

rente. Discuta com os colegas: ”Por que isso está acontecendo?”. 

Durante as discussões, avalie se os alunos indicam que é esperado que as agulhas das bússolas 

(que são ímãs) sempre parem na mesma posição (alinhados com a direção norte-sul). Também observe 

se eles sugerem que, possivelmente, objetos ferromagnéticos estejam perto das carteiras, interferindo 

o alinhamento dos ímãs. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Analise as frases a seguir. Com qual delas você concorda? De qual você discorda? Justifique sua 
resposta. 

 

Os ímãs não têm nada a ver com as bússolas. 

 

Existem muitas semelhanças entre os ímãs e as bússolas. 
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2. A cruzadinha já está resolvida. Explique cada item dela. 

Banco de imagens/Arquivo da editora 

 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que o aluno discorde da primeira frase e concorde com a segunda. Afinal, a agulha da 
bússola é um ímã e indica, aproximadamente, a direção norte-sul. 

2. Respostas possíveis: 

Bússola: é um instrumento de navegação que possui uma agulha imantada e indica a direção 
norte-sul. 

Magnetita: tem propriedades magnéticas e é usada para fazer ímãs naturais. 

GPS: é um instrumento de navegação que informa a latitude, a longitude e a altitude. 

Luneta: é um instrumento de navegação que nos permite ver a longas distâncias. 

Latitude e longitude: são coordenadas geográficas indicadas em relação a duas importantes linhas 
imaginárias ao redor do planeta (Linha do Equador e Meridiano de Greenwich), as quais dividem 
o planeta nas porções norte-sul (latitude) e leste-oeste (longitude). 

 


