
5a Série 
 

Lição:   
Ímãs parte 2 

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

Currículo de Ciências:  Standard 3 Objetivo 1 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de criar um ímã 
temporário e um eletroímã, trabalhando 
em pequenos grupos. 
 
Eu posso criar um ímã temporário e um 
eletroímã trabalhando com um grupo de 
amigos. 
 

Os alunos serão capazes de explicar a diferença entre um ímã 
permanente, temporário e definir, em duplas, um ímã natural e 
um eletroímã usando frases estruturadas. 
 
Eu posso explicar como os ímãs permanentes e temporários 
são diferentes e definir um ímã natural e um eletroímã usando 
o cartão de discussão em dupla com um colega. 

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, permanente, temporário, natural, 
eletroímã, núcleo, corrente elétrica, magnetita, hematita, 
pirrotita 
Falar: imã, campo magnético, atrair, repelir, polo norte, polo 
sul, permanente, temporário, natural, eletroímã, núcleo, 
corrente elétrica, magnetita, hematita, pirrotita 
Ler: ímã temporário, permanente, eletroímã, natural 
Escrever: imã, campo magnético, atrair, temporário, 
permanente, eletroímã, natural, núcleo, corrente elétrica, 
magnetita, hematita, pirrotita 
 
Frases estruturadas: 
Como podemos fazer um ímã temporário? 
Podemos fazer um ímã temporário _____________________ 
O que é um ímã temporário e como ele é diferente de um ímã 
permanente? 
Um ímã temporário é _____________________.  É diferente de 
um ímã permanente porque __________________. 
Como fizemos um eletroímã? 
Fizemos um eletroímã ________________. 
Um eletroímã pode ser um ímã temporário? 
Um eletroímã é um ímã temporário porque 
_________________. 
O que é um ímã natural? 
Um ímã natural é ________________________. 
Dê um exemplo de ímã natural. 
Um exemplo de ímã natural é ______________. 
 

Materiais: 
 2 pares de tesouras 

 Cartão de vocabulário 

Vocabulário adicional da lição: 
Clips, grampeador, bateria, prego, fio de cobre, mineral, terra 



 Exemplos de minerais: magnetita, 
hematita e pirrotite 

 Imagens de minerais 

 Diferentes tipos de ímãs da lição 
anterior  

 Clipes de papel para cada grupo 

 Bateria (1 para cada grupo) 

 Fio de cobre (pedaço com 2 ft para 
cada grupo, com as extremidades 
descascadas) 

 Grampos para cada grupo 

 Fita adesiva (2 pedaços de 1in. para 
cada grupo) 

 Ticket de saída (1 para cada dupla de 
alunos) 

Lição:   Tempo de instrução: 50 Minutos 
Abertura: (5 minutos) 
 
Gancho: Você vai precisar de duas tesouras.  Antes que os alunos cheguem, transforme uma das tesouras em 
um ímã temporário, esfregando-a sobre um ímã por cerca de 50 vezes.  Mostre aos alunos a tesoura que não 
foi magnetizada. 

Pergunta: "A tesoura é um ímã?  Ela poderia atrair magneticamente alguns clipes de papel?  Por que sim 
ou por que não?  Vire-se para um colega e conversem sobre isso." 

 Dê um tempo para que os alunos conversem. Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a 
classe.  Use a tesoura que foi magnetizada para atrair os clipes de papel.  Os alunos vão se surpreender.  

Pergunta: "Nossa! Como vocês acham que isso aconteceu? Converse com um colega sobre o que vocês 
acham que aconteceu." 

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

Explicação: "Notei que muitos de vocês ficaram surpresos. Vocês estavam certos.  Uma tesoura 
normalmente não é um ímã.  Mas, eu enganei vocês e transformei esta tesoura em um ímã temporário.  
Hoje vamos aprender sobre os ímãs temporários e permanentes, vocês terão a oportunidade de criar um 
ímã temporário". 

Apresente os objetivos: Cada dupla deve decidir quem será o colega 1 e quem será o colega 2.  Peça que o 



colega 1 leia o objetivo e que o colega 2 explique uma informação que aprenderemos hoje.  Peça também 
que o colega 1 identifique como saberemos que a aprendemos. 

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (10 minutos) 
 
Explicação: "Nós aprendemos que os ímãs geram campos de força chamados de campos magnéticos.  Através 
destes campos invisíveis de força magnética, eles são capazes de atrair certos metais como ferro, níquel e 
aço.  Alguns ímãs são permanentes e sempre geram campos magnéticos. Outros ímãs são temporários e 
apenas geram campos magnéticos por um período de tempo limitado." 
 Mostre ou projete os cartões de vocabulário.   

Pergunta: "Lembrem-se dos diferentes tipos de ímãs que conhecemos e experimentamos na lição passada.  
Vocês acham que eles eram ímãs permanentes, ou seja, que sempre geram campos magnéticos ou que eram 
ímãs temporários, que geram um campo magnético apenas por um tempo limitado?  Vire-se para um colega 
e conversem sobre isso."1 

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

 Traga os ímãs da lição anterior e coloque-os sob sua câmera de documentos. 

Explicação: "Vocês estão certos! Eles são ímãs permanentes. Eles sempre serão ímãs. Alguns ímãs 
permanentes são feitos pelo homem ou por máquinas. Outros são naturais. Existem alguns minerais que são 
encontrados na Terra e que são naturalmente magnéticos.  Alguns desses minerais são: a magnetita, a 
hematita e a pirrotita."  

 Mostre os minerais reais ou fotos.  Poste o cartão de vocabulário para ímã natural. 

Pergunta: "Há um ímã natural que é tão grande como a Terra.  Alguém pode pensar em qual será ele? Fale 
para um colega". 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que ouviram de seus colegas. 

Explicação: "Isso mesmo! É o próprio planeta Terra!  A Terra age como um ímã, mas seu campo magnético é 
100 vezes mais fraco do que o de um ímã de geladeira.  Nós aprendemos na lição passada que a Terra tem 
um polo norte e um polo sul e que há um campo magnético se movimentando entre os dois polos." 

 Coloque alguns clipes de papel sob a câmera de documentos.  Separe alguns grampos e coloque-os, 
também, sob a câmera de documentos.   

Pergunta: "Você sabia que os clipes podem ser magnetizados?  Normalmente os clipes não são 
magnetizados. Mas, podemos transformá-los em ímãs temporários.  Alguém tem alguma ideia de como 
podemos fazer isso?  Fale para um colega". 

 Peça que alguns alunos compartilhem com a turma as hipóteses de seus colegas.    

                                                        
1 Leia sobre os imãs permanentes e temporários em: http://www.ehow.com.br/diferenca-entre-
permanente-temporario-info_337226/ 
 

http://www.ehow.com.br/diferenca-entre-


Explicação: "Podemos usar alguns objetos de metal e transformá-los em ímãs temporários, esfregando-os em 
um ímã permanente.  Temos que esfregar na mesma direção muitas vezes, até 50 vezes.  Depois, podemos 
usar o ímã temporário que criamos para pegar pequenos objetos metálicos, como grampos do grampeador."  

 Esfregue um clipe em um ímã sempre no mesmo sentido, para baixo, repetidamente até que o clipe de 
papel seja capaz de atrair os grampos. 

Explicação: "Os ímãs temporários podem ser utilizados em nossas vidas diárias.  Telefones e pequenos 
motores, por exemplo, têm ímãs temporários para que possam trabalhar.  Os ímãs permanentes e 
temporários comportam-se da mesma maneira.  A diferença é que um ímã permanente será sempre um ímã 
enquanto que os ímãs temporários serão ímãs apenas por um determinado período de tempo.  Há também 
outra maneira para fazermos um ímã temporário.  Este outro tipo de ímã temporário é chamado de 
eletroímã". 

 Mostre aos alunos o eletroímã já ligado.    

Pergunta: "O que vocês acham que vai acontecer com esse eletroímã que  criei?2  Converse com um colega e 
façam uma previsão do que vocês acham que vai acontecer." 

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

 Use o eletroímã para pegar alguns grampos e clipes de papel sob a câmera de documentos. 

Explicação: "Podemos construir um eletroímã usando fio de cobre, um prego e uma bateria.  Os eletroímãs 
são utilizados em computadores, televisores e telefones.  Enquanto estiver conectado, este prego ficará 
magnetizado.  Quando for desconectado, já não será mais um imã.  O prego é um núcleo de ferro e o fio de 
cobre carrega uma corrente elétrica.  A eletricidade na corrente ou no fio enrolado produz um campo 
magnético.  A força do ímã depende da força da corrente e do número de bobinas ou de voltas que o fio der.  
Se eu enrolar o fio ao redor do prego apenas algumas vezes, a corrente magnética será mais fraca.  Quando a 
corrente flui, o núcleo ou o prego se comporta como um ímã.  Uma vez que a corrente para, o núcleo é 
desmagnetizado."  

 Mostre ou projete o cartão de vocabulário para o eletroímã.   

Prática guiada: (23 minutos) 
 
Explicação: "Nós faremos nossos próprios ímãs temporários, incluindo um eletroímã trabalhando em 
grupos." 

 Divida a classe em grupos com 4 alunos.  Distribua, para cada grupo, um conjunto com diferentes ímãs 
usados na lição passada, clipes e grampos. 

 

                                                        
2 Veja neste vídeo como fazer um eletroímã: https://www.youtube.com/watch?v=j2kHpzP7elQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j2kHpzP7elQ


Ciclo de modelagem: 

Professor demonstra:   

Demonstre como os alunos devem compartilhar os materiais no grupo e trabalhar juntos.  Pegue um clipe de 
papel e esfregue-o na mesma direção, para baixo, por mais ou menos 50 vezes.  Use este clipe de papel para 
atrair os grampos.   

O professor demonstra com um grupo de alunos: 

Selecione um grupo de alunos para trabalhar com você.  Demonstre como os alunos devem compartilhar os 
materiais no grupo e trabalhar juntos.  Os alunos compartilham ímãs e o utilizarão para magnetizar um clipe 
de papel, esfregando em uma mesma direção, por até 50 vezes.  Peça que os alunos usem o clipe de papel 
para pegar os grampos.   

Um grupo de alunos demonstra: 

Peça que um grupo de alunos demonstre sem a sua ajuda. 

Todos os alunos praticam: 

Todos os alunos devem seguir o mesmo procedimento utilizando seus materiais. 

 Escreva ou projete no quadro as frases estruturadas e distribua os cartões de discussão para cada dupla.  
Use o ciclo de modelagem para demonstrar como usar a linguagem para discutir, em duplas e nos grupos, 
o que aprenderam com a experiência: 

o Colega 1-"Como podemos fazer um ímã temporário?" 

o Colega 2-"Conseguimos um ímã temporário esfregando um objeto de metal sobre um ímã muitas 
vezes na mesma direção". 

o Colega 2 - "O que é um ímã temporário e como ele é diferente de um ímã permanente?" 

o Colega 1 - "Um ímã temporário é um ímã que está magnetizado apenas por um período de tempo.  
É diferente de um ímã permanente porque um ímã permanente está sempre magnetizado." 

o Os alunos devem alternarem-se nos papeis de perguntar e de responder. 

 Peça que alguns alunos compartilhem as respostas que discutiram com seus colegas.    

 Distribua para cada grupo de alunos, uma bateria, um fio com as extremidades descascadas, um prego, 
fita adesiva, alguns grampos e clipes de papel. 

Ciclo de modelagem: 

Professor demonstra:   

Demonstre como os alunos devem compartilhar os materiais no grupo e trabalhar juntos.  É importante, 
neste experimento, que se revezem em cada etapa.  Um aluno deve pegar uma das extremidades do fio com 



cerca de 6 polegadas e começar a enrolá-lo ao redor do prego.  Outro aluno pode continuar enrolar o fio, 
tantas voltas quanto forem possível, da forma mais firme e apertada que for possível.  Certifique-se que o fio 
vai para baixo na mesma direção, quando estiverem enrolando.  Outro aluno poderá afixar cada extremidade 
do fio nas extremidades da bateria.  O último aluno pode começar a testar o eletroímã para certificar-se de 
que ele está magnetizado.  O grupo deve se revezar atraindo os grampos e clipes com o ímã. 

O professor demonstra com um grupo de alunos: 

Selecione um grupo de alunos para trabalhar com você.  Demonstre como os alunos devem compartilhar os 
materiais no grupo e trabalhar juntos.   

Peça que um aluno pegue uma das extremidades do fio com cerca de 6 polegadas e comece a enrolá-lo ao 
redor do prego.  Outro aluno pode continuar enrolar o fio, dando tantas voltas quanto for possível e da forma 
mais firme e apertada possível.  Certifique-se que o fio vai para baixo na mesma direção, quando estiverem 
enrolando.  Outro aluno poderá afixar cada extremidade do fio nas extremidades da bateria.  O último aluno 
pode começar a testar o eletroímã para certificar-se de que ele está magnetizado.  O grupo deve se revezar 
atraindo os grampos e clipes com o ímã. 

Um grupo de alunos demonstra: 

Peça que um grupo de alunos demonstre sem a sua ajuda. 

Todos os alunos praticam: 

Todos os alunos devem seguir o mesmo procedimento utilizando seus materiais. 

 Escreva ou projete no quadro as frases estruturadas e distribua os cartões de discussão para cada dupla.  
Use o ciclo de modelagem para demonstrar como usar a linguagem para discutir, em duplas e nos grupos, 
sobre o que aprenderam com a experiência: 

o Colega 1-"Como fizemos o eletroímã?" 

o Colega 2-"Fizemos um eletroímã usando o prego como o núcleo e envolvendo-o com um fio de 
cobre para que a corrente elétrica pudesse circular pelo prego e magnetizá-lo". 

o Colega 2 - "Como um eletroímã se torna um ímã temporário?" 

o Colega 1 - "Um eletroímã é um ímã temporário porque é apenas um ímã por um período de 
tempo, até que o prego seja desconectado da corrente elétrica." 

o Os alunos devem alternarem-se nos papeis de perguntar e de responder. 

 Peça que alguns alunos compartilhem as respostas que discutiram com seus colegas.    

 Se possível, tenha ímãs naturais diferentes e, dessa forma, permita que cada grupo possa experimentar 
um.  Distribua-os nos grupos.  Peça que os alunos usem os ímãs naturais para empurrar e puxar os 
objetos sem tocá-los. 

 Escreva ou projete no quadro as frases estruturadas e distribua os cartões de discussão para cada dupla.  



Use o ciclo de modelagem para demonstrar como usar a linguagem para discutir, em duplas e nos grupos, 
sobre o que aprenderam com a experiência: 

o Colega 1 - "O que é um ímã natural?" 

o Colega 2 - "Um ímã natural é um ímã que é encontrado na Terra e é naturalmente magnético." 

o Colega 2 - "Dê um exemplo de ímã natural." 

o Colega 1 - "Um exemplo de um ímã natural é a magnetita, a hematita,  a pirrotita ou a própria 
Terra." 

o Os alunos devem alternarem-se nos papeis de perguntar e de responder. 

Prática independente: (10 minutos) 
 
 Distribua o ticket de saída para cada dupla. 

 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. 

 Revise as respostas do ticket de saída. Proponha que alunos discutam oralmente em duplas e depois no 
coletivo da classe. 

Encerramento: (2 minutos) 

Retome os objetivos: Peça que o colega 2 releia o objetivo e que o colega 1 explique uma informação que 
aprendemos hoje.  Peça que o colega 2 identifique como sabemos que a aprendemos. 

Aplicação no cotidiano: Incentive os alunos a usar os ímãs de geladeira da casa ou outros para fazer alguns 
ímãs temporários.  Use-os para testar objetos e verificar quais são metais que podem ser atraídos por ímãs.  
Incentive-os a procurar ímãs naturais do mundo ao redor deles.    

Avaliação: 
Observe as conversas dos alunos durante a prática guiada para avaliar seu domínio do objetivo de linguagem.   
Observe os alunos trabalhando juntos durante experimentos para avaliar seu domínio do objetivo de 
conteúdo .   
Use as respostas dos tickets de saída como avaliação formativa dos objetivos de linguagem e de conteúdo.   
Ideias Adicionais: 
  

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OS ÍMÃS PERMANENTES:  Os 
ímãs que sempre geram campos 
magnéticos.  

OS ÍMÃS TEMPORÁRIOS: Os 
ímãs que só geram campos 
magnéticos por um período  
de tempo limitado.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

O ÍMÃ NATURAL:  Os materiais 
naturalmente magnéticos, tais 
como alguns minerais 
encontrados na Terra.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

O ELETROÍMÃ: um ímã 
temporário formado por um fio 
enrolado ao redor de um núcleo 
de ferro. Quando a corrente 
elétrica flui pelo fio enrolado 
(bobina), o ferro se transforma 
em um ímã.  



OS ÍMÃS NATURAIS 
A magnetita 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A hematita 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
A pirrotita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Cartões de discussão 
 
 
Discussão 1 para o colega 1: 
 
P. Como podemos fazer um ímã temporário? 
 
R. Podemos fazer um ímã temporário ____________. 
 
P. O que é um ímã temporário e como ele é diferente 
de um ímã permanente? 
 
R. Um ímã temporário é _____________________.   
 
É diferente de um ímã permanente porque _______. 
 
 

 
Discussão 1 para o colega 2: 
 
P. Como podemos fazer um ímã temporário? 
 
R. Podemos fazer um ímã temporário ____________. 
 
P. O que é um ímã temporário e como ele é diferente 
de um ímã permanente? 
 
R. Um ímã temporário é _____________________.   
 
É diferente de um ímã permanente porque _______. 
 

 
Discussão 2 para o colega 1: 
 
P. Como fizemos um eletroímã? 
 
R. Fizemos um eletroímã ________________. 
 
P. Como um eletroímã pode ser um ímã temporário? 
 
R. Um eletroímã é um ímã temporário porque 
_________________. 
 
 

 
Discussão 2 para o colega 2: 
 
P. Como fizemos um eletroímã? 
 
R. Fizemos um eletroímã ________________. 
 
P. Como um eletroímã pode ser um ímã temporário? 
 
R. Um eletroímã é um ímã temporário porque 
_________________. 
 

 
Discussão 3 para o colega 1: 
 
P. O que é um ímã natural? 
 
R. Um ímã natural é ________________________. 
 
P. Dê um exemplo de ímã natural. 
 
R. Um exemplo de ímã natural é ______________. 
 

 
Discussão 3 para o colega 2: 
 
P. O que é um ímã natural? 
 
R. Um ímã natural é ________________________. 
 
P. Dê um exemplo de ímã natural. 
 
R. Um exemplo de ímã natural é ______________. 
 

 
 
 
 
 
 



Ticket de saída 
 
Nome_________________________________________________    Data ______/______/_______ 
 
 
1.   Explique como fazer um ímã temporário.  Se desejar, use ilustrações para ajudá-lo a demonstrar.   
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.  Qual é a diferença entre um ímã permanente e um ímã temporário? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

3.  Explique como fazer um eletroímã.  Se desejar, use ilustrações para ajudá-lo a demonstrar . 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.  Como um eletroímã pode ser um ímã temporário? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.  O que é um ímã natural? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

6.  Dê um exemplo de ímã natural. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


