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Este capítulo aborda a refração da luz.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceito relacionados à refração da luz.

 • Aplicá-los na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo da refração da luz.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Refração da luz
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AULA 1

Inicie a aula revisando os conceitos de período e frequência e depois utilize 
esses conceitos no contexto da luz (página 223).

Finalize a aula abordando o conceito de cor, relacionando à frequência da luz. 
Introduza os conceitos de luz monocromática, velocidade da luz em diferen-
tes meios materiais e defina o índice de refração (páginas 224 a 226).

AULA 2

Utilize esta aula para introduzir as duas leis da refração e analise algumas 
situações físicas de desvio do raio incidente (páginas 227 a 229).

Finalize a aula com mais uma aplicação da refração: luz incidente em uma 
lâmina de faces paralelas (páginas 231 e 232).

AULA 3

Nesta aula prossiga com o conteúdo do capítulo abordando outras aplica-
ções do fenômeno de refração, como o prisma óptico (páginas 232 e 233). 
Comente e resolva pelo menos um exercício (página 233) sobre prisma para 
contextualizar o que foi ensinado.

AULA 4

Finalize nesta aula o capítulo abordando ângulo limite e reflexão total, disper-
são da luz policromática e sua aplicação no entendimento do fenômeno do 
arco-íris. Comente também sobre os fenômenos miragens, posição aparente 
dos astros e ilusões de óptica (páginas 237 a 242).
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AULA 5
 

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas dos alunos e resolver alguns 
exercícios (páginas 235 e 236 e 243 a 245),  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. 

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 à atividade 1.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


