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Resumo: 

 

Esta Unidade Didática tem como objetivo propor 
um ensino para o conteúdo Magnetismo, que 
contribua para uma prática pedagógica 
interessante, dinâmica e experimental, 
viabilizando assim, uma interação entre teoria e 
prática, quebrando a barreira entre o senso 
comum e o conhecimento científico. Pretende-
se, portanto, fazer com que o aluno relacione os 
conteúdos estudados com o seu cotidiano, 
despertando o seu interesse e o gosto pela 
disciplina de Física. Propõe-se desenvolver 
aulas expositivas dos conceitos físicos, suas 
aplicações no cotidiano e sempre que possível 
realizar atividades experimentais com materiais 
de baixo custo, relacionando a teoria com a 
prática de modo leva-los a investigar, observar, 
questionar os fenômenos contribuindo assim,  
na construção do conhecimento de cada 
indivíduo sobre a física.  
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APRESENTAÇÃO 
 

 

A Física é uma ciência que tem como objeto de estudo o Universo, sua 

evolução, suas transformações e as interações que nele se apresentam. Sendo ela 

uma ciência da natureza, que contribui para formação de uma cultura científica, 

através da interpretação de fatos ou fenômenos deveria despertar o interesse do 

educando como maneira de entender melhor o mundo que o cerca. No entanto, a 

Física não ocupa lugar de destaque na preferência dos educandos. Uma vez que a 

prática docente adotada em sala de aula se remete ao livro didático como único 

recurso pedagógico e a metodologia da aula expositiva, é uma constante. 

 Partindo dessa concepção, a produção didático-pedagógica em questão, tem 

por objetivo contribuir com uma prática pedagógica atraente, dinâmica e experimental, 

no desenvolvimento do conteúdo Magnetismo e viabilizando assim, uma interação 

entre teoria e prática a qual proporciona a quebra de barreira entre o senso comum e 

o conhecimento científico. 

  Ao inserirmos atividades experimentais ao longo das aulas, pretendemos 

promover o envolvimento dos alunos, estimular o senso crítico, a criatividade e seu 

poder analítico diante de fenômenos físicos, e estabelecer assim a construção do 

conhecimento e a aprendizagem significativa dos conteúdos em questão. Lembrando 

que, o professor deve ser aquele que auxilia na aprendizagem bem como ajuda o 

educando a compreender melhor sua vida, sendo grande o desafio de motivá-lo a 

continuar aprendendo também fora da sala de aula. 

Diante das diversas situações encontradas no processo de ensino 

aprendizagem na disciplina Física, como a identificação da Física com algoritmos 

matemáticos, as deficiências apresentadas pelos estudantes em leitura e 

interpretação de textos, a carga horária reduzida levando o professor utilizar como 

único material de apoio apenas o livro didático, percebe-se a necessidade buscar 

alternativas para melhorar a prática docente. 



 Sendo assim, questiona-se: é possível através da experimentação fazer com 

que o aluno relacione os conteúdos com o seu cotidiano e passe a desenvolver o 

gosto pela disciplina? 

 A construção do conhecimento terá maior eficiência quando existir uma relação 

teórico-prática que garanta o desenvolvimento integral do educando. Quanto mais 

instrumentalizados os alunos estiverem em Física, maiores chances terão de dialogar 

com o mundo tecnológico, científico e político. 

A partir dessas análises iniciais e seguindo a linha de estudo: Produção e 

avaliação de materiais didáticos- pedagógicos no ensino da Física, pretende-se 

produzir uma unidade didática, contemplando um conjunto de aulas abordando o tema 

Magnetismo, nas quais ocorrerão uma série de atividades teóricas e experimentais, 

individuais e em grupo. A intenção da proposta pedagógica é não confinar o ensino a 

um só método, mas tentar aproveitar as qualidades tanto do ensino mais tradicional 

quanto das tendências de ensino mais modernas, com o enfoque na experimentação, 

facilitando a compreensão do conteúdo magnetismo e melhorando o processo de 

ensino aprendizagem da física. 

Segundo as Diretrizes Curriculares do Ensino de Física no Estado do Paraná: 

A experimentação, no ensino da Física, é importante metodologia de ensino 
que contribui para formular e estabelecer relações entre conceitos, 
proporcionando melhor interação entre o professor e o estudante, e isso 
propicia o desenvolvimento cognitivo e social no ambiente escolar. (DCE, 
2008 p. 56) 

 

As atividades pedagógicas contempladas nesta Unidade Didática, serão 

executadas no segundo semestre letivo de 2015, com estudantes da Terceira Série 

do Ensino Médio, do Colégio Estadual Tancredo Neves, localizado no município de 

São João – PR, Núcleo Regional de Educação de Pato Branco – PR, e utilizará 32 

horas de efetivo trabalho escolar para o seu desenvolvimento. Na sequência, os 

resultados serão divulgados no artigo científico a ser elaborado até o final de 2015, 

como requisito para a conclusão do PDE – Programa de Desenvolvimento 

Educacional.  

 

 



AÇÃO 1 
 

 Tempo: 1 aula 

 
Investigando os Conhecimentos Prévios 
 

 Diagnosticar o conhecimento prévio que os alunos da Terceira Série 
apresentam em relação ao conteúdo Magnetismo 

 

Questionamentos: 

 

1- O que é um imã? 

2- Do que é feito um imã? 

3- Para que ele serve?  

4- Cite aplicações dele no dia-a-dia. 

5- Você sabe como tornar um material magnético? 

6- Pode-se dizer que a Terra é um grande imã? 

7-Você sabe o que é um eletroímã? Como funciona? Explique. 

8- Você conhece uma bússola? Sabe como ela funciona? Explique. 

 

- Professor, este questionamento inicial poderá ser aplicado individualmente ou 
duplas de acordo com as características da turma e deverá ser retomado ao final da 
aplicação do projeto. 

 
 

Explorando Imãs 
 

 Os imãs são objetos simples e disponíveis em nosso dia-a-dia, possuem 
diversos formatos e tamanhos. 

Figura1: Imãs 

 
    Fonte: CARPENEDO, 2014 



 Atividade exploratória das propriedades magnéticas dos imãs. 
 

 Material necessário:  
- imãs   
- clipes de metal  
- borracha  
- caneta 

- isopor 
- papel 
- alfinete 

 

 Manipular livremente os materiais tentando responder aos questionamentos: 
1- Os imãs podem ser atraídos por todos os tipos de materiais? 
2- Os imãs podem atrair imãs? Explique. 
3- Os imãs podem repelir outros imãs? Explique. 
4- Se colocarmos um obstáculo entre dois imãs, podem impedir que eles se atraiam? 
5- Quantos clipes podem ser atraídos pelos imãs? 
6- Qualquer objeto pode se tornar um imã? 
 

Professor, para essa atividade divida a turma em grupos, utilize os imãs de diferentes 
tamanhos e intensidades de efeito magnético. Para o primeiro questionamento oriente 
os alunos a organizar tabelas indicando os objetos que se aproximam e repelem do 
imã. Para as questões 2, 3, 4 e 5 sugere que cada grupo utilize pelo menos dois tipos 
de imãs, para que possamos comparar e discutir os resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÇÃO 2 
 
Conhecendo os Imãs 
 
 Explanação na forma de aula expositiva, conceituando imãs, suas 
características, propriedades, processos de imantação, classificação dos materiais de 
acordo com o comportamento magnético e introdução a história do Magnetismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partindo desses questionamentos, introduzir os conceitos de funcionamento da 
bússola e construí-la com os alunos. 
 
 Vídeo: Entendendo o Magnetismo – Discovery Channel, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=GKG52DKdIog>, acesso dia 31 de outubro de 

2014. 
 

 Tempo: 4 aulas 
 
 

Construindo BÚSSOLA 

 
Materiais necessários: 
- Grampo metálico tipo colchetes 
- copo descartável pequeno 
- percevejo 
- imã em barra 
- prego 
- martelo 
 
 
Procedimento: 
 
- Abra o grampo e dobre suas hastes. Na sequência, faça uma pequena saliência na 
parte central da cabeça do grampo, utilizando o prego e martelo, construindo assim, 

  

Você sabe o que é uma bússola, 

como ela funciona? Já utilizou 

alguma?  
 

http://www.youtube.com/watch?v=GKG52DKdIog


o ponteiro da bússola. Para imantá-lo esfregue o imã contra a lateral do grampo, 
sempre no mesmo sentido, tomando cuidado para não fazer movimentos de ida e 
volta. Para construir a base da bússola pegue um copinho descartável, faça um furo 
com próprio percevejo deixando sua ponta pra fora e sobre esta ponta equilibre o 
grampo(ponteiro), construindo assim uma bússola. Para testar o funcionamento da 
bússola aproxime o ímã de uma das extremidades do ponteiro. Se tudo estiver certo, 
ela deve ser atraída por um dos pólos do imã e repelida pelo outro. Se isso ocorrer, 
sua montagem está em ordem. Agora, afaste da bússola tanto o ímã como outros 

objetos metálicos: ela deverá funcionar como qualquer outra, ou seja, indicando a 

direção Norte-Sul. 

 
 
 

Figura 2: Bússola 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 

Professor, 
- Iniciar a explanação do conteúdo tomando como base as respostas e discussões 
realizadas na Ação 1. 
- A construção da bússola deverá ser individual.  
 
 
=> Sugestão de Leitura: 
 
- Apostila do GREF - Eletromagnetismo, disponível em: 
http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html, acesso dia 28/10/2014. 
 
- A Estranha Magia do Magnetismo, disponível em: 
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/uma-certa-magia-em-
nossas-vidas, acesso 24 de setembro de 2014. 
 
 
- Modelo causal dos primórdios da ciência do magnetismo, disponível em : 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662010000200003, 
acesso 13 de outubro de 2014. 
 

 

http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/uma-certa-magia-em-nossas-vidas
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/fisica-sem-misterio/uma-certa-magia-em-nossas-vidas
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-31662010000200003


AÇÃO 3 
 
Campo Magnético 
 
 Explanação na forma de aula expositiva, conceituando campo magnético, 
determinando vetor campo magnético e representando as linhas de indução 
magnética, suas características e propriedades como: indução paramagnética, 
diamagnética e ferromagnética. 

 
 Vídeo demonstrando o Campo Magnético em 3D, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=E0fWYJKGoLs, acesso dia 31 de outubro de 2014. 

 

 Tempo: 4 aulas 
 

 
 
 Atividade 1, desenvolvida pelos alunos: 

 

Construindo LINHAS DE CAMPO MAGNÉTICO 
 
 
- Configuração bidimensionais 
 
Materiais necessários: 
- imã em forma de barra; 
- limalha de ferro; 
- papel; 
 
Procedimento: 
Coloque o imã em forma de barra em baixo de uma folha de papel e jogue a limalha 
sobre a folha até que as configurações de campo se formem. 
 

Figura 3: Linhas de Campo Magnético 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0fWYJKGoLs


- Configuração tridimensionais 
 
Materiais necessários: 
- garrafa plástica transparente; 
- glicerina ou água com açúcar; 
- limalha de ferro; 
- Imã; 
 
Procedimentos: 
Encha a garrafa plástica com glicerina ou água com açúcar, coloque no interior da 
garrafa limalha ou pedacinhos bem pequenos de palha de aço, para obter as 
partículas magnéticas. Agite a garrafa fortemente para que o material se distribua de 
modo uniforme no líquido. Na sequência, aproxime um imã por fora da garrafa e 
observe as linhas de campo que se formam no interior do líquido. 
 

Figura 4: Linhas de Campo Magnético Tridimensionais 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 
 

 Atividade 2, desenvolvida pelos os alunos: 
 

MAPEAMENTO DE CAMPO MAGNÉTICO 
 

Materiais necessários: 
- Caixa ou pote; 
- Imãs; 
- Bússola; 
- Régua; 
 
Procedimentos: 
Esconda imãs dentro de uma caixa, fixe bem para que ele não se mova, marque sua 
posição em relação ao eixo X, Y e Z, lacre a caixa e peça para que os alunos com 
auxílio da bússola e régua tentem descobrir a posição X, Y e Z do imã. 

 
 
 
 



 
Figura 5: Posição  X, Y e Z do imã 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 
 

 Atividade 3: 
 

- Resolução de exercícios sobre Linhas de Campo Magnético e Vetor Campo 
Magnético, do livro de Física: Aula por Aula, páginas 135 e 136, (BARRETO FILHO e 
SILVA 2013); 

 
 
 

 Atividade 4, demonstração e observação: 
 
CONSTRUÇÃO DO EXPERIMENTO PARA DEMONSTRAR O EFEITO 
BARKHAUSEN 
 
Materiais necessários: 
- Caixa de som  
- Amplificador; 
- Imã de neodímio; 
- pedaço de cano de PVC; 
- Fio esmaltado; 
- Lápis; 
- Barra de alumínio; 
- Barra de cobre; 
- Barra de plástico; 
 
Procedimentos: 
Em um pedaço de cano de PVC, enrole o fio esmaltado formando no mínimo 65 
espiras. Raspe as duas extremidades do fio e depois ligue na caixa de som. Na 
sequência ligue a um amplificador de áudio e a uma caixa de som, insira dentro da 
bobina, barra de ferro, a de cobre, o de plástico, lápis, um de cada vez, aproxime o 
imã da bobina e observe o que acontece. 

 
 
 



 
 

Figura 6 : Efeito Barkhausen 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 

Professor,  
- Para a atividade 1, caso não consiga limalha de ferro poderá ser utilizado o pó da 
palha de aço; 
 
- Na atividade 2, Mapeamento de Campo Magnético, confira os pontos obtidos por 
cada grupo e verifique através de comparações qual se aproximou mais da posição 
exata do imã, para isso utilize a equação (x1-x)2 + (y1-y) 2 + (z1-z)2, onde x,y e z são os 
distâncias reais e x1, y1, z1, são valores encontrados  pelos grupos. Após resolução 
da equação, o grupo que obtiver o menor valor, foi o que mais se aproximou da 
posição real do imã.  
 

Na atividade 4, Efeito Barkhausen, quando o imã é aproximado ouve-se uma série 
de estalos ou chiados. As regiões de domínio magnético tendem-se a se alinhar com 
o campo magnético produzido pelo imã. A violenta mudança das regiões de domínio 
no arame da bobina, produz uma variação de fluxo magnético, induzindo uma corrente 
na mesma. Essa corrente é amplificada e produz estalos. 
 

=> Sugestão de leitura: 
- Domínios magnéticos: disponível no livro Física em Contextos, página 113 
 
- Apostila do GREF - Eletromagnetismo, disponível em: 
http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html, acesso dia 28/10/2014. 
 
- A dança do Magnetismo terrestre – disponível no livro Conexões com a física, 
página 213.  
 
- O que é e como é utilizada a Carta Magnética disponível no livro Física Aula por 
Aula, página 172. 
 
- Histerese e armazenamento de informação e Gravação Magnética, disponíveis 
no livro Física em Contextos, página 121. 
 
- Cartões com tarja magnética, disponível no livro Conexões com a Física, página 
235. 

http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html


AÇÃO 4 
 
Campo Magnético e a Corrente Elétrica 
 

 Tempo: 4 aulas 
 
 

 Atividade 1, desenvolvida pelos alunos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Construindo um ELETROIMÃ 

 
 
Materiais necessários: 
- Prego; 
- Fio de cobre; 
- Pilha grande alcalina; 
- Palha de aço ou lixa; 
- Fita isolante 
 
 
Procedimentos: 
Enrole no prego o fio de cobre, partindo da cabeça do prego. Deixe as extremidades 
do fio sem enrolar, na sequencia raspe-as com a palha de aço ou lixa de modo 
descasca-las e ligue-as a pilha, utilize a fita isolante para fazer a ligação. Ao ligar o 
circuito, aproxime a cabeça do prego em objetos de metal ferromagnéticos como: 
outros pregos, parafusos, moedas, alfinete, grampos e observe a atração. 
 
 

 
 
 
 

Você sabe o que é um eletroímã? 

Aonde eles são utilizados? 

 

- O que determina a imantação do 

prego? 
 
 



Figura 7: Eletroimã 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 
 

 Sugerir para que os alunos construam como atividade extraclasse e avaliativa uma 
campainha 

 
 
 

 Atividade 2: 
 
- Explanação teórica sobre a descoberta da relação entre corrente elétrica e campo 

magnético realizada por Oersted; 

- Demonstração/observação do experimento de Oersted; 

 

Experimento de OERSTED 
 
 
Materiais necessários: 
- Bússola; 
- Fio de cobre; 
- Pilha ou bateria; 
 
Procedimentos: 
Sobre uma superfície plana, coloque a bússola e no lado oposto da bússola pilha ou 
bateria, ligue as extremidades do fio condutor nos polos da pilha, coloque o fio próximo 
a superfície de vidro da bússola, para verificar com mais eficiência o deslocamento da 
sua agulha. 
Desconecte e conecte um dos lados do fio da pilha e verifique o que acontece com a 
agulha da bússola, qual direção ela toma. Ao colocar o fio na direção norte-sul, 
observe que a agulha da bússola ficará paralela ao fio quando o mesmo for percorrido 
pela corrente elétrica. 
 
 
 
 

 
 



 
 

Figura 8: Experimento de Oersted 

 

Fonte: CARPENEDO, 2014 

 Atividade 3, desenvolvida pelos alunos: 
 
Construindo Motor Homopolar 
 
Materiais necessários: 
- Fio de cobre; 
- Pilha ou bateria; 
- Imã neodímio; 
 
Procedimentos: 
Pegue o fio de cobre faça uma espiral de modo que seu diâmetro fique maior que o 
da pilha. (Sugestão: pode-se utilizar um canetão como molde). Em um dos lados da 
espiral faça um círculo com uma base reta e do outro um gancho virado para dentro 
da espiral. Na sequência, coloque o imã de neodímio como base e sobre ele a pilha 
de modo que o polo positivo fique em contato com o imã e por fim, a espiral 
confeccionada com o fio de cobre, ligando o ganchinho do fio no polo negativo e o 
círculo de base reta ao polo negativo. Para que funcione bem raspe as pontas do fio 
de cobre. 
 
 

Figura 9: Motor Homopolar

  
 

Fonte: CARPENEDO, 2014 



Professor,  
- Inicialmente, questionar os alunos e construir com eles o conceito de eletroímã. 
- ao construir o eletroímã não segure o fio nos terminais da pilha, pois trata de 
circuito em curto que se aquece facilmente.  
 

- Eletroimã, são imãs temporários acionados eletricamente. Imagine um prego 

não magnetizado que é enrolado por um fio de cobre coberto com um material 
isolante. Fazendo passar uma corrente pelo fio o prego adquire propriedades 
magnéticas e passa a se comportar como um imã, e ao cessar a corrente o prego 
deixa de ser magnetizado. Os eletroímãs são utilizados em dispositivos que 
queremos controlar a magnetização (como campainhas) ou quando queremos 
obter campos intensos (guindastes).  
- O movimento dos portadores de carga através do fio enrolado gera um campo 
magnético que induz a imantação ainda que temporária. Quanto maior a corrente 
maior é o imã criado. 
 
 
- Experimento de Oersted, em relação a este experimento, peça para que os 
alunos aproximem um aparelho de celular ligado a uma bússola e observem o 
que acontece.  
Objetivo deste experimento é estudar e compreender a relação entre eletricidade 
e magnetismo  
 
 
-Motor Homopolar, é assim denominado pelo simples fato de o campo 
magnético envolvido manter sempre fixo o sentido de sua polaridade. Quando 
fechamos o circuito (pilha, ímã), usando o fio, uma corrente circula pelo circuito. 
O campo magnético é perpendicular à parte chata do ímã, e ao fechar o circuito, 
temos uma corrente elétrica na direção radial, perpendicular ao campo 
magnético.  O campo magnético exerce uma força (força de Lorentz, 
perpendicular ao campo magnético e à corrente elétrica) sobre o fio da espira, 
fazendo a mesma se mover. 

.   
 

 
 
 
 
 



AÇÃO 5 
 
Campo Magnético:  

- condutor retilíneo; 
- espira; 
- solenoide; 

     
 Tempo: 6 aulas 
 
 Explanação teórica: Campo Magnético criado por uma corrente elétrica 
em um condutor retilíneo, Lei de Ampere e Regra da Mão Direita; 

 
Figura 10: Regra da Mão Direita 

 
Fonte: PARANÁ, 2014 

 
 Resolução de exercícios envolvendo: regra da mão direita e intensidade 
dos campos magnéticos no livro de Física: Aula por Aula, página 145, 
(BARRETO FILHO e SILVA 2013); 
 
 Demonstração/observação do experimento Campo de um Condutor 
retilíneo;  

 
 
Experimento CAMPO MAGNÉTICO DE UM CONDUTOR 
RETILÍNEO 
 
 
Materiais necessários: 
- Bússola; 
- Fio de cobre; 



- Pilha; 
- Suporte de pilha; 
- Papelão ou papel cartão; 
 
Procedimentos: 
Recorte um pedaço de papelão de aproximadamente 15x25 cm de base, e sobre 
este plano faça uma plataforma de papel cartão ou cartolina por onde o fio de 
cobre passará, ligue o circuito aos terminais do suporte com pilha. Nesta 
plataforma por onde passa o fio, faça um pontilhado e coloque a bússola ao longo 
de toda a linha tracejada da figura e observe a variação de sua orientação. Faça 
um esboço das linhas de campo magnético. 
 
 

Figura 11: Campo Magnético Condutor Retilíneo 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 
 
 Explanação teórica dos Campos Magnéticos: de uma Espira Circular e da 
Solenoide, e resolução de exercícios no livro de Física: Aula por Aula, páginas 
147 e 150, (BARRETO FILHO e SILVA 2013); 
 
 

 Demonstração/observação do experimento campo magnético de uma 
solenoide; 

 
 
Experimento:  CAMPO MAGNÉTICO DE UMA  SOLENOIDE 
 
Materiais necessários: 
- Bússola; 
- Fio de cobre; 
- Pilha; 
- Suporte de pilha; 
- Papelão ou papel cartão; 
- Pedaço de PVC; 
 
Procedimentos: 



Recorte um pedaço de papelão de aproximadamente 15x25 cm de base. Modele 
uma solenoide enrolando um fio grosso e rígido de cobre em torno de um tubo 
de PVC, com papelão faça um apoio horizontal um pouco mais baixo do eixo 
central da solenoide, coloque este apoio dentro da solenoide e apoie sobre a 
bússola, conecte a solenoide aos fios de cobre ligando aos terminais da pilha. 
Quando ligado circuito, mapeie o campo da solenoide com a bússola.    

 
 

Figura 12: Campo Magnético de uma Solenoide 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 
 
 

=> Sugestão de leitura e exercícios: 
 
- Apostila do GREF - Eletromagnetismo, disponível em: 
http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html, acesso dia 28/10/2014. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html


AÇÃO 6 
 
Força Magnética  
 
 Explanação teórica sobre Força Magnética e Regra da Mão Esquerda, e 
resolução de exercícios no livro de Física: Aula por Aula, páginas 194, 195, 
(BARRETO FILHO e SILVA 2013); 
 
 Vídeo sobre o experimento Canhão Magnético, disponível em 
http://www.youtube.com/watch?v=WtmTqCI9Vqc, acesso dia 13 de outubro de 
2014. 
 
 Construção do experimento Imãs Flutuantes, realizada pelos alunos; 

 
 Construção do experimento Motor Elétrico, realizada pelos alunos; 

 
 Tempo: 4 aulas 

 
 
Construindo um experimento de para determinar FORÇA 
MAGNÉTICA – IMÃS FLUTUANTES 
 
Materiais necessários: 
- Pedaço de Isopor; 
- 1 Lápis; 
- Imãs circulares vazados; 

 
Procedimentos: 
Recorte um pedaço de isopor o qual servirá de base, sobre ele finque o lápis e 
na sequência encaixe os imãs vazados no lápis e observe.  
 
 

Figura 13: Força Magnética 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WtmTqCI9Vqc


Construindo um MOTOR ELÉTRICO 
 
Materiais necessários: 
- Papelão; 
- Suporte de pilha; 
- Pilha; 
- Fio esmaltado; 
- Fio de cobre para ligação; 
- Clipes; 
- Imã; 
 
 
Procedimentos: 
Pegue um pedaço de papelão como base e fixe nas suas extremidades o suporte 
de pilha e dois clipes abertos, conforme figura. Com o fio esmaltado construa 
uma faça uma bobina com no mínimo 5 espiras, coloque sobre o suporte feito 
com os clipes, na sequência ligue o suporte de pilha ao suporte de clipes como 
fio de cobre e coloque um imã próximo a bobina. 
 
 
 
 

Figura 14: Motor Elétrico 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
 
 

Professor,  
 
Explicação do Experimento: 
- Imãs Flutuantes: No momento em que o imã flutua, temos que o módulo da 
força peso (P) é igual ao módulo da Força Magnética (Fm) e para determinar o 
módulo da Força Magnética precisamos o peso do imã superior. 
 
- Motor Elétrico: Para que funcione bem o experimento lixe completamente uma 
das hastes da bobina próximo ao suporte.  A outra haste lixe somente um dos 
lados. Após terminada a montagem, dê um impulso ao rotor para que possa 
continuar girando. Para aumentar a velocidade da bobina, podemos diminuir o 



momento de inércia da espira, achatando a mesma diminuindo assim seu raio e 
mantendo sua massa.  
 
 
=> Sugestão de leitura: 
 
- Os trens de Maglev, disponível no livro Física, Ciência e Tecnologia, página 
107. 
 
- MAGLEV: uma alternativa de transporte entre Rio e São Paulo, disponível 
no livro Física, Ciência e Tecnologia, página 108. 
 
- Cinturão de Van Allen, disponível no livro Física em Contextos, página 217.  
  
- Explicação sobre as Auroras Boreais e Austrais, disponível no livro Física 
Aula por Aula, página 228. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AÇÃO 7 
 
Indução Magnética: LEIS DE FARADAY E 
LENZ: 

 
 Explanação teórica sobre Lei Faraday, Lei de Lenz e a Indução 

Eletromagnética. 
 
 Vídeo de reforço ao conteúdo, disponível em: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL21CA065DEF68F220, acesso dia 
28 de outubro de 2014. 

 
 Demonstração/observação do Experimento Freio Magnético. 

 
 Pesquisa em grupo sobre as aplicações da Indução Eletromagnética como: 

alternador, transformador, medidor de energia elétrica, microfone, alto 
falante, gravador de fita, cartão magnético e detector de metais. 

 
 Retomada do questionário diagnóstico realizado na Ação 1, como forma de 

verificação da aprendizagem. 
 

 Tempo: 3 aulas 
 

 
 

Testando FREIO MAGNÉTICO 

 
Materiais necessários: 
- Tubo de PVC; 
- Tubo de Alumínio; 
- Imã de neodímio; 
 
Procedimentos: 
Primeiramente aproxime o imã de neodímio dos dois tipos de tubo e observe que 
nenhum deles é atraído pelo imã. Na sequência, pegue o tubo de PVC e solte 
dentro dele o imã e observe, repita o procedimento só que agora utilize o tubo 
de alumínio, o que acontece? 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL21CA065DEF68F220


Figura 15: Freio Magnético 

 
Fonte: CARPENEDO, 2014 

 
Professor,  
 - No link disponibilizado para reforço de conteúdo contem uma sequência de 
vídeos sobre Lei de Faraday e Lenz, com a finalidade de ilustrar conceitos, 
fenômenos, aplicações através da exposição teórica e a realização de 
experimentos e simulações. 
 
- No experimento Freio Magnético, percebemos que o imã desce mais devagar, 
na verdade, com velocidade constante no tubo de alumínio. O alumínio é um 
material condutor de eletricidade que não é ferromagnético, não atrai o imã e 
nem é atraído por ele. Porém quando abandono o imã dentro do tubo de 
alumínio, eu faço com que um Campo Magnético passe no interior do tubo. 
Considerando que cada anel que forma o tubo se comporta como uma bobina 
ou espira, surge um campo magnético variável em seu interior, porque o imã está 
descendo, gerando uma força eletromotriz induzida que provoca uma corrente 
elétrica obedecendo a Lei de Lenz, criando um campo magnético que se opõe 
ao que a originou. Assim uma força magnética para cima é criada. Teremos a 
força peso puxando o imã para baixo, uma força magnética para cima e a 
resultante entre as duas é zero. Isso faz com que o imã, ao cair dentro do tubo, 
sofra uma resultante igual a zero e caia com movimento uniforme. 
 
 => Sugestão de leitura e exercícios:  
 
- Apostila do GREF - Eletromagnetismo, disponível em: 
http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html, acesso dia 28/10/2014. 
 
 

 
 

http://www.if.usp.br/gref/eletromagnetismo.html


AÇÃO 8 
 
AMOSTRA DE EXPERIMENTOS 
 

 

 Tempo: 6 aulas 
 

 Os alunos se organizarão em grupo, onde cada grupo escolherá um 
assunto trabalhado dentro do conteúdo Magnetismo e se organizará de modo a 
fazer a apresentação teórica e experimental aos colegas convidados, de modo 
a demonstrar os estudos e pesquisas desenvolvidos no projeto Teoria e prática: 
A magia do Magnetismo. 
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