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Física Termologia Ondulatória e Óptica
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Este capítulo aborda o estudo detalhado das ondas.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceito relacionados às ondas.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo das ondas.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Ondas
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AULA 1

Inicie a aula citando alguns exemplos práticos de fenômenos ondulatórios. 
Em seguida, introduza os conceitos de ondas mecânicas e eletromagnéticas. 
É importante frisar essa diferença entre os diversos tipos de ondas.

Finalize a aula com os conceitos de ondas longitudinal e transversal, frente de 
onda e polarização da onda (páginas 121 a 123).

AULA 2

Revise os conceitos de período e frequência e introduza os outros conceitos 
relacionados ao estudo das ondas (amplitude, crista e vale da onda, velocida-
de da onda, fase, comprimento de onda) (páginas 123 a 125).

Finalize a aula abordando também os conceitos de concordância e oposição 
de fase entre ondas periódicas, velocidade de uma onda periódica e velocida-
de de propagação de ondas em cordas tensionadas (páginas 125 a 128).

Comente e resolva os exercícios (página 129).

AULA 3

Utilize esta aula como aula de exercícios com a participação dos alunos na 
lousa. Solicite que eles resolvam alguns exercícios (páginas 130 a 132) em 
sala e, depois, formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses exer-
cícios em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 4
 

Continue nesta aula com os assuntos do capítulo referentes à propagação e 
às propriedades das ondas (páginas 132 a 147).

Durante a aula aborde: reflexão, refração, superposição de pulsos e ondas 
periódicas, interferência, Princípio de Huygens e difração. Alguns desses con-
ceitos serão aprofundados somente em outros capítulos, então, aborde-os de 
forma mais resumida.
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AULA 5
 

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas dos alunos e resolver al-
guns exercícios (páginas 135 a 137 e 147 a 149), 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. 

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 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


