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Este capítulo trata da teoria da relatividade restrita e do comportamento on-
dulatório da matéria.

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Sedimentar os conceitos de relatividade e o comportamento on-

dulatório da matéria.

 • Aplicá-los na resolução de problemas básicos.

  EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Noções de física moderna: relatividade restrita e comportamento 
ondulatório da matéria.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Lousa.

Mais de física moderna:  
relatividade e outras noções
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AULA 1

Inicie a aula abordando a história do surgimento da teoria da relatividade. Em 
seguida, introduza os postulados de Einstein, enfatizando o significado físico 
deles (páginas 268 e 269).

Finalize a aula com os conceitos de dilatação do tempo e contração do com-
primento. Formalize matematicamente esses conceitos (páginas 269 a 272).

AULA 2

Reserve esta aula para finalizar os tópicos do capítulo referentes à relatividade 
restrita (páginas 272 a 274): composição de velocidades, massa relativística e 
a relação entre energia e quantidade de movimento de um corpo.

AULA 3

Nesta aula prossiga com o conteúdo do capítulo abordando o comporta-
mento ondulatório da matéria e as forças fundamentais da natureza (pági-
nas 274 a 278).

AULA 4

Reserve esta aula para tirar o restante das dúvidas e resolver os exercícios 
(páginas 278 a 281), 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 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 à atividade 1.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


