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Este capítulo aborda a dilatação linear, superficial e volumétrica de sólidos e a 
dilatação térmica dos líquidos.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos relacionados à dilatação.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo da dilatação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Materiais descritos na página 106.

 • Lousa.

Dilatação térmica dos sólidos e dos líquidos
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AULA 1

Inicie a aula fornecendo exemplos práticos cotidianos envolvendo a dilatação 
térmica. Solicite a participação dos alunos nesse momento.

Formalize o conceito de dilatação linear (páginas 103 a 105).

Leve para a sala os materiais descritos na página 106 e realize o experimento 
conforme descrito na página. Questione e instigue os alunos sobre o fenôme-
no observado. 

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

Continue com os assuntos do capítulo envolvendo a dilatação dos sólidos. For-
malize os conceitos de dilatação superficial e volumétrica (páginas 106 a 108).

Comente e resolva, na lousa, alguns exercícios (páginas 109 a 111).

AULA 3

Utilize esta aula para abordar a dilatação volumétrica dos líquidos (páginas 
113 a 115).

Comente e resolva, na lousa, alguns exercícios (página 115).

AULA 4
 

Reserve esta aula para tirar as últimas dúvidas dos alunos referentes ao ca-
pítulo e resolver alguns exercícios (referente à dilatação de sólidos e líquidos 
juntos) (páginas 111 a 113 e 116), 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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O acompanhamento de aprendizagem dos alunos será feito observando a 
participação deles nas aulas de exercícios e prática e por meio do material 
escrito entregue referente às atividades 1 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


