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Este capítulo trata do estudo da estática dos fluidos, em que serão discutidos 
os conceitos de densidade, pressão, empuxo e os teoremas de Pascal e Ste-
vin. Recomenda-se realizar algumas experiências simples em sala de aula, 
principalmente pelo caráter ilustrativo e de baixo custo.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos de densidade, pressão e empuxo.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo da estática dos fluidos.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Recipiente médio de vidro, sal, um ovo cozido e outro ovo cru.

 • Materiais descritos na página 269.

 • Lousa.

Estática dos fluidos
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AULA 1

Leve para a sala os seguintes materiais: recipiente de vidro com água, sal, 
um ovo cozido e um ovo cru. Coloque os ovos lentamente no recipiente com 
água e espere atingir o equilíbrio. Questione os alunos sobre a flutuação dos 
ovos na água. Adicione sal à água e observe com os alunos os efeitos. Discuta 
com eles sobre a propriedade física envolvida no experimento fundamental ao 
entendimento deste.

Após a discussão, formalize, na lousa, o conceito de densidade (páginas 
260 a 263).

Peça que os alunos escrevam uma espécie de pequeno relatório explicando 
os procedimentos e os conceitos envolvidos no experimento. Essa será a ati-
vidade 1. 

AULA 2

Leve para a sala os materiais (página 269) e realize o experimento conforme 
descrito nessa página. Questione e instigue os alunos sobre o fenômeno ob-
servado.

Depois da discussão, formalize o conceito de pressão e suas aplicações (pá-
ginas 264 a 268).

Peça que os alunos escrevam uma espécie de pequeno relatório explicando 
os procedimentos e os conceitos envolvidos no experimento. Essa será a ati-
vidade 2.

AULA 3

Reserve esta aula para resolver alguns exercícios (páginas 270 e 271) com a 
participação dos alunos na lousa.

Peça 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 durante os experimentos, nas aulas de exercícios e por 
meio do material escrito entregue referente às atividades 1, 2, 3 e 4.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 4
 

Nesta aula discuta o teorema de Pascal, os vasos comunicantes, a prensa 
hidráulica e o princípio de Arquimedes (páginas 272 a 277).

AULA 5
 

Utilize esta aula para resolver alguns exercícios (páginas 279 a 282) 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 4. 


