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Este capítulo refere-se ao estudo do movimento circular e introduz, com isso, 
os conceitos de velocidade angular, frequência e período. 

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos de velocidade angular, frequência e pe-

ríodo.

 • Saber distinguir perfeitamente os conceitos de velocidade linear 
e angular. 

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo do movimento circular uniforme.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Movimento circular uniforme
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AULA 1

Nesta primeira aula sobre o movimento circular, é interessante instigar os alu-
nos sobre o próprio conceito de velocidade. Para isso, sugere-se usar o exemplo 
da pista de corrida circular (página 52). Questione os alunos sobre o porquê de 
os competidores partirem de pontos diferentes da pista. Use como exemplo 
também a figura da pista circular (página 53) e faça algumas perguntas como: 
se os competidores dão uma volta ao mesmo tempo, eles têm mesma veloci-
dade? Qual dos competidores anda mais durante esse tempo? Se um compe-
tidor anda, nesta pista circular, mais no mesmo tempo que o outro competidor 
percorre uma volta menor, como eles teriam a mesma velocidade?

Todas essas questões tem como objetivo introduzir outro conceito de veloci-
dade (angular) e compará-la com o conceito de velocidade (linear) que eles já 
conhecem.

Formalize, na lousa, o conceito de velocidade angular (páginas 50 a 53). Solicite 
que os alunos façam os exercícios (página 53), em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 2

Nesta aula serão introduzidos mais dois conceitos: o período e a frequência. 
Use o exemplo do relógio analógico para introduzir o conceito de período. For-
neça mais exemplos como o movimento da Terra em torno do Sol e da Lua 
em torno da Terra.

Formalize matematicamente esses conceitos e os relacione com a velocidade 
angular no movimento circular uniforme (páginas 53 a 55). Solicite que os es-
tudantes façam os exercícios da página 57 em casa. Essa será a atividade 2.

AULA 3

Reserve esta aula inteiramente para discutir o assunto do acoplamento de 
polias e rodas dentadas. Use como primeiro exemplo o acoplamento das en-
grenagens da bicicleta e, em seguida, forneça mais exemplos cotidianos.

Formalize matematicamente esses conceitos (páginas 54 e 55). Solicite que os 
estudantes façam os exercícios (página 58) em casa. Essa será a atividade 3.
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AULA 4

Reserve esta aula para resolver e discutir os exercícios (página 58) com a par-
ticipação dos alunos na lousa. Estimule-os a participar da resolução dos exer-
cícios na lousa. Solicite que um aluno se voluntarie para resolver um exercício 
na lousa e que os outros estudantes da turma o ajudem. Essa será a atividade 
prática deste capítulo.

O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas, na dinâmica e também por meio do material 
escrito entregue referente às atividades 1, 2 e 3.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


