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Este capítulo aborda o conceito de potencial elétrico e sua formulação ma-
temática.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar o conceito de potencial elétrico.

 • Aplicá-lo na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Estudo do potencial elétrico.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Potencial elétrico
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AULA 1

Inicie a aula relembrando do paralelo entre o campo gravitacional e o campo elé-
trico. Em seguida, introduza o conceito de potencial elétrico (páginas 54 a 56). 

Aborde as superfícies equipotenciais, trabalho da força elétrica e o conceito 
de força conservativa (páginas 57 a 59). Ilustre esses conceitos usando como 
exemplo o caso particular de uma carga elétrica imersa em um campo elétri-
co uniforme (páginas 60 e 61).

AULA 2

Continue com os assuntos abordados no capítulo, como potencial elétrico 
criado por um condutor esférico eletrizado, o conceito de capacitância e ener-
gia potencial eletrostática (páginas 62 e 63).

Finalize a aula abordando a condição de condutores em equilíbrio eletrostáti-
co (página 64). É interessante comentar sobre o famoso experimento de Milli-
kan, que determinou experimentalmente o valor da carga elétrica (página 65).

AULA 3

Utilize esta aula para falar do restante dos assuntos deste capítulo. Inicie a 
aula com as aplicações (páginas 66 e 67), como o gerador de Van Der Graff e 
o precipitador eletrostático.

Finalize a aula abordando o processo de indução eletrostática (páginas 76 a 83).

AULA 4

Reserve duas aulas (aulas 4 e 5) para fazer alguns exercícios (páginas 68 a 76 
e 84 a 87) com os alunos, na lousa.

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

AULA 5

Continuação da aula 4 de exercícios 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 2. 


