
APRESENTAÇÃO

1

Física Mecânica
Física
Volume 1 – Capítulo 5

Este capítulo aborda as leis de Newton e suas inúmeras aplicações. São dis-
cutidos neste capítulo os conceitos de força, força resultante, equilíbrio está-
tico e dinâmico e deformação em sistemas elásticos.

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

 DURAÇÃO: 
6 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos como força, força resultante, equilíbrio 

estático e dinâmico e deformação em sistemas elásticos. 

 • Aplicar as leis de Newton na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Introduzir o estudo das leis de Newton.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Balão de borracha (usado em festas).

 • Lousa.

Princípios da dinâmica
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AULA 1

Reserve esta aula para introduzir os conceitos de força, equilíbrio e inércia 
(páginas 83 a 87). Solicite a participação dos próprios alunos no momento de 
fornecer exemplos práticos desses conceitos.

AULA 2

Nesta aula discuta a segunda Lei de Newton, novamente com a participa-
ção dos alunos como na aula 1 (páginas 89 e 90). Solicite que os alunos se 
voluntariem para resolver, com sua ajuda e a dos colegas, alguns exercícios 
(páginas 91 e 92) na lousa.

Peça que os exercícios não resolvidos na sala de aula sejam feitos em casa. 
Essa será a atividade 1.

AULA 3

Discuta sobre os conceitos de peso de um corpo e deformação em sistemas 
elásticos (páginas 92 a 98).

AULA 4

Nesta aula discuta sobre a terceira Lei de Newton (páginas 99 e 100). Leve o 
balão de borracha para ilustrar essa lei conforme exemplificado (página 100). 
Solicite novamente a participação dos alunos nos exemplos práticos.

AULA 5
 

As aulas 1, 2, 3 e 4 foram planejadas para introduzir e discutir todos os con-
ceitos relativos ao capítulo. O ideal é reservar 2 aulas (aula 5 e 6) para resolver 
alguns exercícios (páginas 100 a 110) na lousa com a participação dos pró-
prios alunos como voluntários.

Este é o momento de tirar todas as dúvidas, inclusive as conceituais.
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AULA 6
 

Continuação da aula 5 com a participação dos alunos na resolução de exer-
cícios na lousa.

Solicite que os alunos resolvam alguns exercícios (páginas 107 a 110) em 
casa. Essa será a atividade 2.

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 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


