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Este capítulo trata do campo magnético e do movimento de cargas elétricas 
imersas em um campo desse tipo.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar o conceito de campo magnético.

 • Aplicá-lo na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Introdução ao conceito de campo magnético.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Circuitos elétricos
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AULA 1

Inicie a aula abordando sobre os ímãs, a atração/repulsão entre os seus polos 
e a inseparabilidade deles (páginas 162 e 166).

Finalize a aula definindo o conceito de campo magnético de um ímã, vetor 
indução magnética, linhas de indução do campo, campo magnético uniforme 
e a ação do campo sobre cargas elétricas (páginas 166 a 172).

AULA 2

Utilize esta aula como aula de exercícios com a participação dos alunos, na 
lousa. Solicite que eles resolvam alguns exercícios (páginas 173 a 175), em 
sala e, depois, formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses exer-
cícios em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 3

Nesta aula prossiga com o conteúdo do capítulo abordando os campos mag-
néticos uniformes e constantes e o lançamento de cargas elétricas em cam-
pos desse tipo (páginas 175 a 177). 

AULA 4

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas e resolver os exercícios 
(páginas 178 e 179), na lousa, com a participação dos alunos.

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 por meio do material escrito en-
tregue referente às atividades 1 e 2.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


