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Este capítulo aprofunda o estudo do calor introduzindo os conceitos de calor 
sensível e latente ao abordar a questão das transições de fase ou mudanças 
de estados físicos. São abordados neste capítulo as transições: fusão/solidi-
ficação; liquefação/vaporização e sublimação.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos de calor sensível e latente.

 • Entender a sua diferença e a questão da transição de fase.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo do calor sensível e latente, mudanças de estado físico das 
substâncias.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Calor sensível e calor latente
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AULA 1

Nesta aula trabalhe com os conceitos de capacidade térmica, calor específico 
e sistemas termicamente isolados (páginas 37 a 39). Solicite a participação 
dos alunos no momento de fornecer exemplos práticos e cotidianos que en-
volvam tais conceitos.

Comente e resolva, na lousa, alguns exercícios (páginas 39 e 40) para ilustrar 
esses conceitos. 

AULA 2

Reserve esta aula para tirar as dúvidas dos alunos e resolver alguns exercícios 
(páginas 40 a 42), na lousa, com a participação deles.

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

AULA 3

Nesta aula, introduza o conceito de calor latente no contexto das mudanças 
de estado físico (fusão e solidificação; liquefação e vaporização) (páginas 43 
a 48). Em seguida, aborde o conceito de pressão de vapor (páginas 49 e 50).

Finalize a aula comentando e resolvendo, na lousa, algumas questões (pági-
nas 51 e 52).

AULA 4
 

Reserve esta aula para tirar as dúvidas dos alunos e resolver alguns exercícios 
(páginas 53 a 55), na lousa, com a participação deles.

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
 

Continue nesta aula com os assuntos do restante do capítulo, como subli-
mação e os conceitos de ponto crítico e triplo (páginas 55 a 59). É importante 
ressaltar a diferença entre os conceitos de vapor e gás.

Finalize a aula comentando e resolvendo, na lousa, algumas questões (pági-
nas 59 e 60).

AULA 6
 

Reserve esta aula para tirar as últimas dúvidas dos alunos referentes ao capí-
tulo e resolver alguns exercícios (páginas 60 e 61), na lousa, com a participa-
ção deles.

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 atividades 1, 2 e 3.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


