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AULA EXPOSITIVA DIALOGADA
Exposição do conteúdo com participação ativa dos estudantes.

Apresentação do conteúdo considerando-se o conhecimento prévio dos 
alunos.

Professor mediador: leva os alunos a questionarem, interpretarem e 
discutirem o objeto de estudo.

Ponto forte da estratégia: diálogo aluno-professor; sintetização ativa do 
conhecimento pelos alunos e pelo professor.

Diferencial da estratégia: o conhecimento transmitido não é tido como 
verdade absoluta, mas como objeto a ser construído mediante 
valorização das respostas dos alunos.



  

COMO USAR A TÉCNICA
Mediante observaçao dos seguintes procedimentos:

- estabelecer os objetivos da exposição;

- planejar sequência de tópicos (introdução, desenvolvimento e 

conclusão);

- manter atitude reflexiva dos alunos mediante questionamentos que 

exijam reflexão;

- promover exercícios rápidos e objetivos;

- recapitular as noções apresentadas;

- explorar a vivência dos alunos para comprovar e enriquecer a 

exposição;

- estabelecer o diálogo com os alunos, escutando questões, reflexões e 

vivências.



  

REFERÊNCIAS
http://posgraduando.com/as-diferencas-entre-aulas-expositivas-e-aulas-
dialogadas/ 

http://educador.brasilescola.com/orientacoes/aula-expositiva-aula-
dialogada-diferencas-que-as-demarcam.htm

http://www.portaleducacao.com.br/educacao/artigos/42331/estrategias-
de-ensino-e-abordagem-critica-aula-expositiva-dialogada

http://ead.esp.mg.gov.br/nte/docs/tecnicasensino_top4.pdf



  

INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE E AO 
MAGNETISMO

Profs. Guilherme e Joaquim



  

OBJETIVOS
Na exposição desse conteúdo serão apresentados conceitos e 
demonstrações novas para muitos alunos. Em razão disso, os objetivos 
dessa aula serão apresentados ao final da aula.



  

FENÔMENOS ELÉTRICOS
I. Aproxima-se um bastão de acrílico (isolante) a um balão metálico 
(condutor) e verifica-se o que acontece.

II. Atrita-se o mesmo bastão com uma flanela de algodão (isolante). Em 
seguida, aproxima-se novamente o bastão ao balão. Verifica-se o que 
acontece.



  

EFEITOS OPOSTOS
I. Atrita-se uma placa de PVC (isolante) com uma flanela de algodão 
(isolante).

II. Repousa-se um prato metálico (condutor) sobre a placa de PVC.

III. Com um dedo (condutor), toca-se o prato metálico.

IV. Encosta-se o prato metálico no eletróforo (condutor). Verifica-se o 
que acontece.

V. Aproxima-se a placa de PVC ao eletróforo. Verifica-se o que 
acontece.

VI. Afasta-se a placa metálica de PVC do eletróforo. Verifica-se o que 
acontece.

VII. Toca-se no eletróforo com um dedo. Verifica-se o que acontece.

VIII. Aproxima-se a placa de PVC ao eletróforo. Verifica-se o que 
acontece.



  

A SÉRIE TRIBOELÉTRICA

tribo, do grego, significa atrito.

Exemplos:
algodão- : acrílico+ 
pele humana++ : algodão-- 
pele humana+++ : poliéster--- 

Poliéster: aplicação 
na indústria da moda.



  

A GRAVITAÇÃO E A LEI DE COULOMB

Da Lei da Gravitação Universal 
de Newton, a intensidade da 
força de atração entre duas 
massas é dada por

FG=G
Mm
d2

Com ela é possível mostrar 
matematicamente que a força 
sofrida por uma pequena massa 
no interior de uma casca esférica 
é nula.



  

A GRAVITAÇÃO E A LEI DE COULOMB

Como deve a ação de uma 
distribuiçao de superfície esférica 
de cargas sobre uma carga de 
prova em seu interior?

Se vale a lei de Coulomb dada 
por

então não deve haver interação 
elétrica entre objetos de prova no 
interior da distribuição de cargas.

FE=k
Q q

d 2



  

OBJETIVOS DA AULA
O aluno deverá sintetizar o conceito de carga elétrica – entender 
porque necessitamos de “duas cargas” (carga positiva e negativa), e de 
que maneira essa propriedade torna a interação diferente da 
gravitacional, da qual pressupõe-se que ele já tenha familiaridade.

O aluno deverá entender a Lei de Coulomb – em que medida ela se 
parece com a lei da gravitação universal, e em que medida elas 
diferem.

O aluno deverá ser capaz de reconhecer a extensão que fenômenos 
eletromagnéticos estão presentes em seu dia-a-dia.
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