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Este capítulo é inteiro dedicado ao estudo da Gravitação, onde se estuda as 
três leis de Kepler e a lei de Newton da atração das massas.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos contidos nas três leis de Kepler e na lei 

de Newton da atração das massas.

 • Aplicá-las na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo da gravitação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Gravitação
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AULA 1

Reserve esta aula para introduzir o estudo da gravitação (páginas 145 a 147). 
É fortemente recomendado começar esse estudo do ponto de vista histórico, 
abordando a evolução dos modelos do sistema solar do geocêntrico ao he-
liocêntrico. Cite a participação de cientistas como Copérnico, Galileu, Tycho 
Brahe, Kepler e Newton.

Solicite que os alunos pesquisem, em casa, sobre a história da gravitação e 
escrevam uma dissertação sobre o assunto. Essa será a atividade 1.

AULA 2

Nesta aula discuta sobre as três leis de Kepler (páginas 148 a 150).

AULA 3

Utilize esta aula para discutir sobre a lei de Newton de atração das massas 
(páginas 152 a 155). 

Solicite que os alunos pesquisem mais detalhadamente, em casa, sobre os 
satélites artificiais orbitando em torno da Terra usados nas telecomunicações 
e escrevam uma dissertação sobre o assunto. Essa será a atividade 2.

AULA 4
 

Use esta aula para resolver alguns exercícios (páginas 156 e 162) com a par-
ticipação dos estudantes como voluntários.

Solicite que os estudantes formalizem, com as próprias palavras, a resolução 
desses exercícios em casa. Essa será a atividade 3.
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O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles na aula de exercícios e por meio do material escrito entre-
gue referente às atividades 1, 2 e 3.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


