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Este capítulo trata do conceito de indução eletromagnética.

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

 DURAÇÃO: 
5 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar o conceito relacionado à indução eletromagnética.

 • Aplicá-lo na resolução de problemas.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Introdução ao conceito de indução eletromagnética

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Indução eletromagnética
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AULA 1

Inicie a aula oferecendo vários exemplos em que a indução eletromagnéti-
ca se aplica para motivar os estudantes (página 215). Em seguida, defina o 
conceito de fluxo do vetor indução magnética (páginas 215 a 217) e aborde a 
questão da variação do fluxo de indução (páginas 217 a 219).

AULA 2

Dedique esta aula para abordar a lei de Lenz e a determinação do sentido da 
corrente elétrica induzida (páginas 221 a 223).

Finalize a aula com o assunto “transdutores” (páginas 225 a 227).

AULA 3

Utilize esta aula como aula de exercícios com a participação dos alunos, na 
lousa. Solicite que eles resolvam alguns exercícios (páginas 227 a 231), em 
sala e, depois, formalizem, com as próprias palavras, a resolução desses exer-
cícios em casa. Essa será a atividade 1.

AULA 4

Nesta aula prossiga com o conteúdo do capítulo abordando os motores (pá-
gina 232) e introduzindo a lei de Faraday (páginas 233 a 237).

Finalize a aula abordando a questão dos transformadores elétricos e suas 
aplicações cotidianas. É de fundamental importância encerrar o capítulo 
com esse assunto para que os alunos entendam a diferença entre os sinais 
AC e DC.
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AULA 5
 

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas e resolver alguns exercí-
cios (páginas 239 a 242), na lousa, com a participação dos alunos.

Peça que os estudantes 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


