
5a série 
 

Lição:   
Ímãs parte 1 

Reference to English Interconnections 
Lesson 
Ímãs e bússola investigação pg. 177 e 
investigação de ímã pg. 185 

Currículo de Ciências: Standard 3 objetivos 1 e 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de explorar como os ímãs 
reagem a outros ímãs e a diferentes objetos ao 
participar de um experimento com um colega. 
 
 
Eu posso explorar como os ímãs reagem a outros 
ímãs e a diferentes objetos fazendo um 
experimento com um colega. 
 

Os alunos serão capazes de explicar como os campos 
magnéticos são semelhantes ou diferentes nos variados 
tipos de ímãs, participando de um experimento com 
um pequeno grupo. 
 
Eu posso explicar como campos magnéticos são 
semelhantes ou diferentes nos variados tipos de ímãs, 
fazendo uma experiência em grupo. 

Pergunta essencial: 
 
 
Como ímãs se atraem e se repelem entre si?   
Que evidências temos de que a Terra tem um campo 
magnético? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: ímã, magnetismo, campo magnético, magnético, 
atrair, repelir, polo norte, polo sul, barra, ferradura, 
disco, anel, ferro, aço 
Falar: imã, campo magnético, atrair, repelir, polo norte, 
polo sul, barra, ferradura, disco, anel, ferro, 
semelhante, diferente 
Ler: ímã, comparar, contrastar, atrair 
Escrever: ímã, campo magnético, atrair, repelir, barra, 
ferradura, disco, anel, ferro, semelhantes, diferentes 
 
Frases estruturadas: 
 
Este é um ímã ____________________. 
Usando o ímã _____________ e a limalha de ferro, eu 
observei ___________. 
O campo magnético do ímã _________ foi semelhante 
ao do ímã __________ porque ________________. 
O campo magnético do ímã _________é diferente do 
ímã __________ porque ________________. 
 

Materiais: 
 Magna-Doodle (Mesa de desenho magnética 

com tela colorida (ou vídeo do youtube ou 
imagens de Magna-Doodle veja em: 
https://www.youtube.com/watch?v=YVBoqTDS
3AA) 

 Cartão de vocabulário 

 Imagens de ímãs 

Vocabulário adicional da lição: 
 
folha, penny, clipes de papel, tecido metálico, bola de 
algodão, colheres de metal e de plástico, pregos, 
palitos, arruela de metal e lã aço 

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


 Ímãs em barra (1 para cada grupo de alunos) 

 Ímãs em forma de ferradura (1 para cada grupo) 

 Ímãs em forma de disco (1 para cada grupo) 

 Ímãs em forma de anel (1 para cada grupo) 

 Sacos ziplock (2 para cada grupo) 

 Óleo vegetal 

 Limalha de ferro1 

 Folha  (1 para cada grupo de alunos) 

 Moedas de um centavo (1 para cada grupo) 

 Clipes de papel (1 para cada grupo) 

 Tecido metálico (1 para cada grupo) 

 Bolas de algodão (1 para cada grupo) 

 Colheres de plástico (1 para cada grupo) 

 Colheres de metal (1 para cada grupo) 

 Pregos (1 para cada grupo) 

 Palitos de dente (1 para cada grupo) 

 Arruela de metal (1 para cada grupo) 

 Lã de aço (1 para cada grupo) 

 Planilha de observação do campo magnético (1 
para cada aluno) 

 Ticket de saída (1 para cada dupla de alunos) 

Lição:   Tempo de instrução: 
45 Minutos 

Abertura: (5 minutos) 
 
Gancho: Mostre aos alunos um Magna-Doodle.  Existem muitas versões mais baratas que podem até estarem 
disponíveis na dólar store.  Se você não tiver um Magna-Doodle, procure um vídeo do youtube ou uma 
imagem para mostrar a classe. 

                                                        
1 Veja como fazer em: https://www.youtube.com/watch?v=a317hwca02I 
Você também pode fazer a limalha de ferro, raspando um prego e coletando o material raspado 

https://www.youtube.com/watch?v=a317hwca02I


Pergunta: "Algum de vocês tem ou já viu um Magna-Doodle?  Conversem entre si nas mesas e vejam se 
alguém poderia descrever um Doodle-Magna." 

 Dê um tempo para que os alunos conversem sobre isso. Peça que alguns grupos compartilhem suas respostas 
com a classe. Se você tem um Doodle-Magna ou um vídeo, mostre aos alunos o que ele faz.  

Explicação: "Para que ele funcione, temos uma caneta com um ímã na parte inferior, o que permite que você 
escreva sobre esta superfície.  Com um lápis ou caneta comuns não funcionaria."     

Pergunta: "Como você acha que um Magna-Doodle funciona?  Todos, em suas mesas, conversem sobre que 
ideias têm sobre como funciona um Doodle-Magna." 

 Dê um tempo para que os alunos conversem sobre isso. Peça que alguns grupos compartilhem suas respostas 
com a classe. 

Explicação: "Vocês tiveram ideias excelentes! Muitos de vocês usaram algumas palavras-chave como: ímã, 
magnético, magnetismo e atração. Hoje vamos aprender mais sobre ímãs e magnetismo, o que poderá nos 
ajudar a entender melhor como um Magna Doodle funciona. Vamos olhar os objetivos desta lição." 

Apresente os objetivos: Cada dupla deve decidir quem será o colega 1 e quem será o colega 2.  Peça que o 
colega 2 leia o objetivo e que o colega 1 explique uma informação que aprenderemos hoje.  Peça também que 
o colega 2 identifique como saberemos que a aprendemos. 

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (10 minutos) 
 
Explicação: "Um ímã é um objeto que está cercado por um campo magnético e que tem a propriedade de 
atrair metais como o ferro ou aço.  Esta propriedade pode ser natural ou induzida.  Podemos ver ímãs em 
diferentes lugares no mundo que nos rodeia.  Talvez até tenhamos alguns na escola ou mesmo nesta sala." 

 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

Pergunta: "Quem poderia me falar sobre alguns ímãs que possa ter visto no mundo ao nosso redor ou mesmo 
nesta sala de aula? Vire-se para um colega e diga a ele se você já viu algum imã." 

 Peça que alguns alunos que compartilhem com a classe o que conversaram com seu colega.    

 Segure um ímã em forma de barra e coloque-a sob sua câmera de documentos. 

Explicação: "Existem diferentes tipos de ímãs.  Este é um ímã em barra. " 

Pergunta: "Por que você acha que é chamado de ímã em barra? Fale com um colega".  "Isso mesmo, ele se 
parece com uma longa barra. Vire-se para seu colega e diga uma característica desse imã em barra. O que 
vocês perceberam sobre ele?"  "Sim, há um N e um S nele.  Algumas vezes a metade de um ímã em barra é 
vermelha e a outra metade é prata.  O que vocês acham que esse N e esse S representam? Fale com um 
colega."    

Explicação: "Muitos de vocês deram a resposta correta.  O N representa o norte e o S representa o sul.  Um 
ímã tem um polo norte e um polo sul como a Terra.  Eles também estão localizados em lados opostos, assim 



como na Terra.  Vamos ver o que acontece quando aproximamos dois ímãs em barras?" 

Pergunta: "O que será que vai acontecer se eu aproximar os dois lados norte? O que vocês acham que vai 
acontecer? Fale com um colega e façam uma previsão". 

 Peça que os alunos compartilhem com a classe o que previram com seu colega de dupla.    

 Aproxime as duas extremidades norte sob sua câmera de documentos para mostrar como elas se repelem ou 
se afastam uma da outra. 

Explicação: "As duas extremidades norte não querem ficar juntas.  As extremidades nortes se repelem ou se 
afastam uma da outra."  

 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

Pergunta: "O que será que vai acontecer se eu aproximar as duas extremidades sul?  O que vocês acham que 
vai acontecer? Fale com um colega e façam uma previsão". 

 Peça que os alunos compartilhem com a classe o que previram com seu colega de dupla.    

 Aproxime as duas extremidades sul sob sua câmera de documentos para mostrar como elas se repelem, 
ou se afastam uma da outra. 

Explicação: "As duas extremidades do sul também não querem ficar juntas.  As extremidades sul se repelem 
ou se afastam uma da outra, da mesma forma que as extremidades norte."  

Pergunta: "O que vocês acham que vai acontecer se eu aproximar a extremidade norte da extremidade sul?  
Fale com um colega e façam uma previsão". 

 Peça que os alunos compartilhem com a classe o que previram com seu colega de dupla.    

 Coloque a extremidade norte de um imã em barra próxima da extremidade sul de outro imã sob sua 
câmera de documentos para mostrar que elas se atraem ou se aproximam. 

Explicação: "A extremidade norte e a extremidade sul querem ficar juntas.  As extremidades opostas se 
atraem ou se aproximam."  

 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

Explicação: "Vejam só que interessante — se eu quebrar um ímã em barra ao meio, cada parte ainda terá um 
polo norte e um polo sul. Todo ímã em barra tem um polo norte e um polo sul. " 

 Deixe um dos imãs na mesa ou embaixo de sua câmera de documentos  e segure o outro.  Demonstre 
como o campo magnético é forte o suficiente para girar um ímã e atrai-lo até o polo oposto.   

Explicação: "Existem campos magnéticos invisíveis ao redor dos ímãs2.  Nas extremidades ou nos polos norte e 
sul dos ímãs é onde acontecem a atração e a repulsão.  Nós analisamos um tipo de ímã, o ímã em barra, mas 

                                                        
2 Leia sobre os campos magnéticos em: http://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-magnetico.htm 

http://brasilescola.uol.com.br/fisica/campo-magnetico.htm


existem muitos outros tipos de ímãs.  Temos imãs em barra, em forma de anel, de disco e de ferradura. Cada 
tipo de imã tem um campo magnético de diferente." 

 Levante os ímãs diferentes para demonstrar e/ou use uma imagem grande dos ímãs. 

Explicação: "A Terra tem um campo magnético muito parecido com o de um ímã de barra. Os campos 
magnéticos seguem um caminho que sai do polo norte em direção ao polo sul, seguindo uma trajetória oval." 

Prática guiada: (15 minutos) 
 
Explicação: "Vamos aprender sobre os campos magnéticos ao redor dos diferentes tipos de ímãs.  Vamos 
identificar o tipo de ímã, observá-los com cuidado e, então, identificar como o campo magnético ao redor de 
um tipo de imã é semelhante ou diferente do campo magnético ao redor de outros tipos de ímãs." 

 Distribua as ‘Folhas de observação do campo magnético’ para cada aluno.  Divida a classe em grupos com 
3-4 alunos em cada.  Coloque o óleo vegetal em um saco Ziplock forte e misture-o com a limalha de ferro. 
Dê um para cada grupo.  Por segurança, feche bem este saco e coloque-o dentro de um segundo saco 
Ziplock e feche bem este segundo saco.  Distribua o saco Ziplock com a limalha de ferro para cada grupo e 
um conjunto de diferentes ímãs: barra, ferradura, disco e anel. 

Ciclo de modelagem: 

Professor demonstra:   

Agite o saco em que está a limalha de ferro de forma que fique distribuída igualmente no óleo vegetal.  
Coloque o ímã em barra o mais plano possível sobre uma superfície lisa e dura.  Coloque o saco Ziplock em 
cima do ímã em barra e observe as linhas que se formarão.  Certifique-se de que toda a classe possa observar 
as linhas e o campo magnético.  Coloque a Folha de observação de campo magnético sob sua câmera de 
documentos.  Como o professor, leia as perguntas sobre o primeiro tipo de imã, em voz alta.  Use animais de 
pelúcia, objetos ou fantoches para demonstrar como trabalhar em grupo, primeiro discutindo a pergunta e 
depois escrevendo em sua Folha de observação. Escreva ou projete as frases estruturadas no quadro branco .  
Discuta com seu grupo, durante a demonstração, usando as frases estruturadas e depois nomeie o ímã, 
usando também a frase estruturada.  Discuta no grupo, sempre procurando usar as frases estruturadas, sobre 
as características especiais ou padrões que você observou. Responda à pergunta em sua folha. Desenhe 
também o que observou. Explique que, como este é o primeiro ímã que observam, não terão como compará-
lo com os demais, então, vocês farão a comparação e o contraste depois que observarem os demais tipos de 
ímãs. 

Professor faz com um grupo de alunos: 

Como o professor, agite o saco Ziplock com a limalha de ferro de forma que fique distribuída igualmente no 
óleo vegetal.  Coloque o ímã em barra o mais plano possível sobre uma superfície lisa e dura.  Coloque o saco 
Ziplock em cima do ímã em barra e observe as linhas que se formarão.  Peça que o grupo de alunos faça o 
mesmo com seu saco Ziplock.  Leia as perguntas em voz alta sobre o primeiro tipo de ímã.  Aponte para as 
                                                                                                                                                                                                              
http://www.colegioweb.com.br/campo-magnetico/o-campo-magnetico-de-um-ima.html 
 

http://www.colegioweb.com.br/campo-magnetico/o-campo-magnetico-de-um-ima.html


frases estruturadas.  Discuta em grupo usando as frases estruturadas, em seguida, nomeie o tipo de ímã 
usando também a frase estruturada, escrevendo-a em sua folha.  Peça que todos os alunos escrevam em suas 
próprias folhas.  Discuta no grupo, sempre procurando usar as frases estruturadas, sobre as características 
especiais ou padrões que você observou.  Responda à pergunta em sua folha, enquanto os alunos escrevem 
suas respostas, cada um em sua folha.  Desenhe em sua folha, enquanto eles desenham nas deles. Explique 
que como este é o primeiro ímã que observam, não terão como compará-lo com os demais, então vocês farão 
a comparação e o contraste depois que observarem os demais tipos de ímãs. 

Um grupo de alunos demonstra: 

Como o professor, organize o experimento e leia as perguntas sobre o primeiro tipo de ímã em voz alta.  O 
grupo que estiver demonstrando deve conversar sobre cada pergunta e respondê-la, cada um em sua própria 
folha.   

Todos os alunos praticam: 

Peça que todos os alunos, sigam o mesmo procedimento com o ímã em barra.  O professor deve fazer as 
perguntas, os alunos discutem em grupo e respondem individualmente em suas folhas.  Siga o mesmo 
procedimento com os ímãs em forma de ferradura, disco e anel.  Depois de cada ímã, pergunte, no coletivo, o 
que os grupos observaram: 

Pergunta: "Quais características especiais ou padrões observou no ímã em forma de __________ ?   

                    Como este tipo de ímã é semelhante ao ímã em forma de  ____________?   

                    Como este tipo de ímã é diferente do ímã em forma de ___________?" 

 Peça que alguns alunos leiam as respostas que escreveram em suas folhas.  Use este tempo para comparar 
e contrastar os diferentes tipos de ímãs e seus campos magnéticos. 

Prática independente: (13 minutos) 
 
 Deixe os diferentes tipos de ímãs com cada grupo para que possam experimentar.  Distribua os vários itens 

para que verifiquem se, há ou não, magnetismo: folha, penny, clipes de papel, tecido metálico, bola de 
algodão, colheres de metal de colheres de plástico, pregos, palitos, arruela de metal e lã de aço.  Oriente 
os grupos para que usem os diferentes tipos de ímãs, verifiquem se há atração magnética e observem o 
campo de magnético. Os alunos devem usar os ímãs para empurrar e puxar objetos sem tocar neles.  

 Distribua o ticket de saída para todas as duplas.  Os alunos compartilharão os materiais nos grupos, mas 
deverão trabalhar em duplas, devem também preencher um único ticket de saída para cada dupla. 

 Talvez seja necessário demonstrar esta etapa usando o ciclo de modelagem, no entanto, a linguagem e o 
procedimento que farão agora são semelhantes aos da prática guiada.  Nesta prática independente, os 
alunos terão um pouco mais de liberdade para experimentar e explorar do que na prática guiada. 

 Incentive os alunos a usar as frases estruturadas em suas discussões e no preenchimento dos tickets de 
saída. 



 Recolha os tickets de saída e utilize-os como avaliação do domínio dos objetivos de linguagem e de 
conteúdo. 

Encerramento: (2 minutos) 

Retome os objetivos: Peça que o colega 1 releia o objetivo e que o colega 2 explique uma informação que 
aprendemos hoje. O colega 1 deve identificar uma evidência de que aprendemos. 

Aplicação no cotidiano: Incentive os alunos a procurar ímãs em casa e no mundo em torno deles. Peça que os 
classifiquem de acordo com o tipo de ímã e o campo magnético. Incentive-os a olhar para os objetos que 
poderiam ser atraídos por um ímã.  Reserve algum tempo nas próximas aulas para que os alunos possam  
compartilhar o que encontraram em casa. 

Avaliação: 
Observe as conversas dos alunos durante a prática guiada para avaliar seu domínio do objetivo de linguagem.   
Observe as discussões e os registros nas folhas de registo para avaliar seu domínio do objetivo de conteúdo.   
Analise as respostas nos tickets de saída como avaliação formativa dos objetivos de linguagem e de conteúdo.   
Ideias Adicionais: 
  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O IMÃ:  Um dispositivo 
que atrai o ferro e produz 
um campo magnético.  

 
 



 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O CAMPO MAGNÉTICO:  
as linhas de força ao redor de 
um ímã permanente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OS TIPOS DE ÍMÃS 
 

O ímã em barra 
 
 
 

O ímã em forma de 
ferradura 
 
 

O ímã em forma de disco 
 
 
 
 

O ímã em forma de anel 
 



FOLHA DE OBSERVAÇÃO DOS CAMPOS MAGNÉTICOS 
 

Nome__________________________________________________   Data _____/_______/________ 
 
 
1.  Que tipo de ímã é este? __________________________________________________________ 
 
a) O que você observou?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
B) Desenhe suas observações aqui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Que tipo de ímã é este? ____________________________________________________________ 
 

a) O que você observou?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
b) Desenhe suas observações aqui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Depois de observar estes dois tipos de ímãs.  

c) Descreva como seus campos magnéticos são semelhantes. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
d)  Descreva como os campos magnéticos destes ímãs são diferentes. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.   Que tipo de ímã é este? ______________________________________________________________ 
 
a) O que você observou? 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
b) Desenhe suas observações aqui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolha  outros dois tipos de ímãs.   
 
c) Descreva como os campos magnéticos desses tipos de ímãs são semelhantes?   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

d)  Descreva como os campos magnéticos destes ímãs são diferentes? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



4.   Que tipo de ímã é este? ________________________________________________________________ 
 
a) O que você observou? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Desenhe suas observações aqui: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escolha outros dois tipos de ímãs.   
 
c) Descreva como os campos magnéticos desses tipos de ímãs são semelhantes?   
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

d)  Descreva como os campos magnéticos destes ímãs são diferentes? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ticket de saída 
 
Nome__________________________________________________________  Data ___/____/______ 
 
1.  Ímã em barra    
a) Observações: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) Desenho: 
 
 
 
 
 
2. Ímã em forma de ferradura: 
a) Observações: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) Desenho: 
 
 
 
 
        
3. Ímã em forma de disco:         
a) Observações: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

b) Desenho: 
 
 
 
 
 
4. Imã em forma de anel:           
a) Observações: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Desenho: 
 
 
 
 


