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Este capítulo trata os conceitos físicos de trabalho, potência e rendimento. 
Aborda também o teorema da energia cinética, a representação gráfica da 
força versus deslocamento e o trabalho realizado pelas forças peso e elástica.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos de trabalho, potência e o teorema da 

energia cinética.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Introduzir os conceitos físicos de trabalho, potência e o teorema 
da energia cinética.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Trabalho e potência
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AULA 1

Reserve esta aula para introduzir os conceitos de trabalho e energia (páginas 
183 e 184) do livro. Solicite a participação dos alunos no momento de forne-
cer exemplos práticos desses conceitos.

AULA 2

Nesta aula discuta sobre a representação gráfica da força versus desloca-
mento e como essa representação fornece a informação sobre o trabalho 
realizado pelo ou sobre o sistema. Chame a atenção também sobre a diferen-
ça entre o trabalho realizado SOBRE e o trabalho realizado PELO sistema e a 
questão dos sinais.

Em seguida, discuta o trabalho realizado pela força peso e elástica e finalize a 
aula com o teorema da energia cinética (páginas 185 a 188).

É importante que nesta aula esses conceitos sejam exaustivamente escla-
recidos. Solicite a participação dos alunos para que todas as dúvidas sejam 
explicadas.

AULA 3

Esta aula será uma aula de resolução de alguns exercícios (páginas 190 e 
191) na lousa com a participação dos alunos.

Solicite que os estudantes formalizem, com as próprias palavras, a resolução 
desses exercícios em casa. Essa será a atividade 1. 

AULA 4
 

Introduza nesta aula os conceitos de potência e rendimento (páginas 192 a 
195). Inicie a aula abordando a potência de aparelhos elétricos e hidrelétricas 
como exemplos.

Baseado no conteúdo (páginas 198 a 200), solicite que os alunos pesquisem, 
em casa, sobre a hidrelétrica de Itaipu e escrevam uma dissertação sobre ela. 
Essa será a atividade 2. 
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O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas de exercícios e por meio do material escrito en-
tregue referente às atividades 1, 2 e 3.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 5
 

Dedique esta aula inteiramente a resolução de alguns exercícios (páginas 196 
e 197) com a participação dos alunos na lousa.

Solicite que os estudantes formalizem, com as próprias palavras, a resolução 
desses exercícios em casa. Essa será a atividade 3. 


