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Este capítulo trata de conceitos de impulso, quantidade de movimento e a sua 
conservação em sistemas isolados e de colisões mecânicas.

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

 DURAÇÃO: 
6 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos de impulso, de quantidade de movi-

mento, de conservação da quantidade de movimento e de coli-
sões mecânicas.

 • Aplicá-los  na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo da conservação da quantidade de movimento.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Quantidade de Movimento  
e sua conservação
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AULA 1

Inicie esta aula com a questão do uso de air bag nos carros (página 221) para 
instigar os estudantes sobre o conceito de impulso.

Em seguida, formalize matematicamente o conceito de impulso de uma força 
e sua representação gráfica (páginas 218 e 219). Depois, introduza o conceito 
de quantidade de movimento e o teorema do impulso (páginas 219 e 220). 
Ilustre o teorema com o exemplo da “mochila voadora” (páginas 224 e 225).

Solicite a participação dos alunos no momento de fornecer exemplos práticos 
desses conceitos.

AULA 2

Reserve esta aula para resolver alguns exercícios (páginas 222 a 224) com a 
participação dos alunos na lousa.

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

AULA 3

Inicie a aula com o conceito de sistema mecânico isolado de forças externas 
(página 226), um ótimo exemplo é o dos dois patinadores em contato em uma 
pista. 

Enuncie o princípio da conservação da quantidade de movimento (páginas 
227 e 228). Comente e resolva, na lousa, alguns exercícios (página 230).

AULA 4
 

Reserve esta aula para resolver alguns exercícios (página 231) com a partici-
pação dos alunos na lousa.

Peça que os alunos formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses 
exercícios em casa. Essa será a atividade 2. 
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AULA 5
 

Utilize esta aula para o estudo das colisões mecânicas (páginas 232 a 235). É 
importante que os estudantes sedimentem o conceito de colisões elásticas e 
inelásticas nesta aula.

AULA 6
 

Reserve esta aula para resolver alguns exercícios (páginas 236 a 239) com a 
participação dos alunos na lousa.

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

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 atividade 1, 2 e 3.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


