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Este capítulo aborda o assunto de vetores e cinemática vetorial. Novamente, 
esse é o primeiro contato formal que os estudantes terão com a noção de 
vetor.

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

 DURAÇÃO: 
6 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar o conceito de vetor.

 • Realizar as operações de soma, subtração e decomposição ve-
torial. 

 • Aprender sobre velocidade relativa.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Introduzir o conceito de vetor e cinemática vetorial.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

 • Fita métrica.

Vetores e Cinemática Vetorial
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AULA 1

Esta aula pode seguir o modelo da dinâmica empregada na aula 4 da propos-
ta didática do capítulo 1. Será uma atividade prática sobre o conceito de vetor 
deslocamento. Leve uma fita métrica ou uma trena para a sala de aula.

Peça que alguns alunos se voluntariem para essa atividade prática. Serão ne-
cessários pelo menos 4 alunos.

Aproveite o espaço físico da sala de aula para instigá-los sobre o conceito de 
deslocamento vetorial. A ideia é que dois alunos, denotados por A e B, serão 
os móveis e os outros dois medirão os espaços percorridos por A e B na sala 
com a trena.

Existem várias possibilidades para essa dinâmica, uma delas é solicitar que o alu-
no A percorra inteiramente o comprimento e a largura da sala atingindo um certo 
canto desta. Depois, solicite que o aluno B percorra a diagonal da sala, partindo do 
mesmo canto da sala que A, e atingindo o mesmo canto onde A está.

Solicite que os outros dois alunos meçam o quanto os alunos A e B se deslo-
caram. Anote na lousa os valores. No caso do aluno A, faça a distinção entre 
a distância percorrida na direção do comprimento da sala e na direção da 
largura. A ideia é começar a introduzir a noção de decomposição vetorial.

Formalize o conceito de vetor deslocamento (páginas 59 a 61).

AULA 2

Dedique esta aula ao tema adição e subtração vetorial (páginas 61 a 63).  
Solicite que os alunos refaçam os exercícios (páginas 64 e 65) e façam alguns 
exercícios (página 66) em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 3

Utilize esta aula para introduzir o conceito de decomposição vetorial. Inicie 
a aula lembrando da dinâmica da aula 1 e fazendo conexão com o tema da 
presente aula. Formalize o conceito (página 63).
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É interessante aproveitar esta aula para a realização de exercícios com a par-
ticipação dos próprios alunos como nas aulas anteriores.

Solicite que os alunos façam alguns exercícios (página 66) em casa. Essa 
será a atividade 2.

AULA 4

Use esta aula para abordar o tema de cinemática vetorial e introduzir  formal-
mente os conceitos de deslocamento, velocidade e aceleração vetorial. Intro-
duza o conceito de aceleração centrípeta (páginas 67 a 70).

Solicite que os alunos refaçam os exercícios (página 72) e façam alguns exer-
cícios (página  73) em casa. Essa será a atividade 3.

AULA 5
 

Utilize esta aula para introduzir o conceito de velocidade relativa. Cite alguns 
exemplos cotidianos (páginas 74 a 76). Um outro exemplo que pode ser usa-
do é o da escada rolante. Analise as duas situações: uma pessoa parada e 
outra pessoa andando na escada rolante.

AULA 6
 

Reserve esta aula para resolver alguns exercícios (páginas 77 a 79) com os 
alunos e tirar as dúvidas deles sobre os conceitos aprendidos neste capítulo. 
É importante que todos esses conceitos estejam muito bem claros para os 
estudantes porque eles são essenciais para compreender outros assuntos da 
Física. 

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


