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Unidade III 
3. Eletromagnetismo 

3.1. Ímãs 
3.2. Campo Magnético 
3.3. Força Magnética sobre Cargas Elétricas em movimento 

Unidade IV 
3.4. Forças Magnéticas sobre Correntes Elétricas 
3.5. Indução Eletromagnética: Lei de Lenz e Lei de Faraday 

METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas desenvolver-se-ão por meio de: Aulas expositivas e dialogadas, partindo de 
algumas situações problemas, levando em consideração o conhecimento prévio do 
aluno; 
Seminários, vídeos, leitura de textos científicos e de divulgação científica e discussões 
em grupos; Resolução de exercícios orientados em classe para fixação da 
aprendizagem; Aplicação de atividades extraclasse; Experimentos e/ou simulações de 
experimentos para construção de relatórios; Realização de avaliações para a verificação 
da aprendizagem. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo será contínuo, sistemático e constituído por três avaliações 
bimestrais. A primeira e a segunda serão provas referentes aos conteúdos ministrados, 
podendo também, ser um relatório sobre algum experimento realizado durante as aulas. 
A terceira será qualitativa, considerando os seguintes aspectos: Assiduidade; 
Comportamento; Interesse; Participação do aluno durante as aulas e nas atividades. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Seguindo o cronograma, serão realizadas aulas expositivas e dialogadas, utilizando 
recursos áudio visuais e quadro, além de aulas experimentais. E para isso é necessário: 
Quadro branco e marcador; Computador e Datashow; Livro didáticos; Textos, apostilas e 
listas de exercícios complementares; Kits de laboratório de física. 
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