
Grau 5 
 

Lição 
Ímãs parte 3 

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

Currículo de Ciências: Standard 3 Objetivo 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de criar suas 
próprias bússolas e usá-las para 
demonstrar os efeitos do campo 
magnético da Terra na agulha de uma 
bússola, participando de um experimento 
em grupo. 
 
Posso criar minha própria bússola e usá-
la para mostrar como o campo 
magnético da Terra move a agulha de 
uma bússola ao participar de um 
experimento em grupo. 
 

Os alunos serão capazes de explicar como as bússolas trabalham, 
discutindo o experimento com uma bússola em duplas. 
 

 
 
 
 

Eu posso explicar como uma bússola funciona relatando a 
experiência que realizei sobre a bússola para 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: imã, campo magnético, atrair, polo norte, polo Sul, agulha, 
bússola 
Falar: imã, campo magnético, atrair, polo norte, polo sul, agulha, 
bússola 
Ler: imã, campo magnético, bússola, permanente, temporárias, 
disco, dados científicos, experiência 
Escrever: ímã, campo magnético, atrair, repelir, barra, ferradura, 
disco, anel, semelhante, diferente, permanente, temporário, 
bússola, agulha 
 
Frases estruturadas: 
O que é uma bússola? 
Uma bússola é _____________________. 
Como uma bússola funciona? 
Uma bússola funciona _____________________. 
Como construímos nossa bússola? 
Nós construímos nossa bússola ______________. 
 

Materiais: 
 Bússola 

 Tigelas de isopor ou de papel (1 para 
cada grupo) 

 Canudos de plástico (1 medindo 7cm 
para cada grupo) 

 Clipes de papel (1 esticado com 6,5 

Vocabulário adicional da lição: 
Tigela, canudo, clipes de papel, adesivos, norte, sul, leste, oeste 



cm para cada grupo) 

 Cortadores de arame 

 Tesoura 

 Ímãs em barra (1 para cada grupo) 

 Água 

 Adesivos pequenos (1 para cada 
grupo) 

 Cartão de vocabulário 

 Questionário dos ímãs (1 para cada 
aluno) 

5a Série   Tempo de instrução: 40 
Minutos 

Abertura: (3 minutos) 
Gancho: Na frente da classe e/ou na câmera de documentos, coloque um clipe de papel, um canudo e água em 
uma tigela 

Pergunta: "Eu vou levar estas coisas da próxima vez que for acampar.  Esses objetos, juntamente com o 
campo magnético da Terra, poderão me ajudar caso eu me perca.  Como você poderia usar essas coisas num 
acampamento nas montanhas para ajudá-lo?  Vire-se para um colega e compartilhe suas ideias." 

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

Explicação: "Vocês tiveram ideias excelentes! Hoje vamos aprender a usar estes materiais, juntamente com 
o campo magnético da terra, para nos ajudar da próxima vez que estivermos perdidos em um parque ou nas 
montanhas." 

Apresente os objetivos: * * Desta vez, apresente os objetivos um pouco mais tarde na lição para preservar a 
surpresa.   

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (7 minutos) 
 
Pergunta: "Nós aprendemos que a Terra tem seu campo magnético.  Se isto é verdade, por que será que os 
nossos objetos de metal não foram atraídos por ele?  Converse sobre isso com um colega." 
 Peça que alguns alunos compartilhem com a classe o que conversaram com seu colega.    

Explicação: "A Terra age como um ímã, mas seu campo magnético é 100 vezes mais fraco do que o de um ímã 
de geladeira.  Mas, o magnetismo da Terra é muito útil para nós os seres humanos.  Esse campo magnético nos 
permite encontrar o caminho quando estivermos perdidos." 

Pergunta: "Quem pode pensar em um dispositivo que podemos usar para nos ajudar a encontrar o caminho 



quando estamos perdidos?  Fale para um colega".    

 Peça que os alunos compartilhem com a classe o que ouviram do seu colega de dupla.  Escreva suas 
respostas no quadro. 

Pergunta: "Olhando para a lista que escrevi no quadro, qual ou quais destes dispositivos vocês acreditam que  
use o magnetismo da terra para trabalhar?  Fale para um colega". 

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

Explica: "Vocês estão certos! Uma bússola utiliza o magnetismo da Terra para nos ajudar a saber onde está a 
direção norte, o que pode nos ajudar quando estamos perdidos." 

 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

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

 Coloque uma bússola debaixo da sua câmera de documentos.    

 Mostre aos alunos que a agulha está apontando para o norte.  Coloque um ímã perto da bússola e 
redirecione a agulha para longe do Norte.  Mostre aos alunos como a agulha segue o ímã.  Coloque o ímã 
longe da bússola e mostre que, quando o ímã está distante, a bússola vai seguir o ímã natural da Terra. 

Explicação: "A agulha de uma bússola sempre aponta para o norte.  Não importa onde eu estiver ou qual 
direção eu estiver seguindo, a agulha da bússola sempre apontará para o norte.  Quando colocamos um ímã 
permanente bem próximo de uma bússola podemos redirecionar a sua agulha.  A agulha da bússola seguirá o 
ímã, mas apenas enquanto ele estiver a uma curta distância.  Conforme eu for afastando da agulha ela voltará a 
seguir o campo magnético da Terra.  Um ímã irá substituir o efeito que campo magnético da Terra exerce sobre 
a agulha da bússola, quando ele está a uma curta distância."  

Prática guiada: (15 minutos) 
 
Explicação: "Nós faremos hoje a nossa própria bússola1, trabalhando em pequenos grupos." 

 Como preparação para este experimento, você precisará colocar água, até a metade, nesta tigela pequena, 
cortar um pedaço de um canudo com 7cm e endireitar um clipe de papel e cortá-lo com um alicate em 
pedaços com 6,5 cm de comprimento. 

 Divida a classe de alunos em grupos de 3-4 alunos. 

                                                        
1 Veja como fazer uma bússola caseira de diferentes maneiras: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ItwpRKaKg0 
http://eurekacienciaquevocemesmopodefazer.blogspot.com/2013/05/na-direcao-certa-fazendo-uma-
bussola.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1ItwpRKaKg0
http://eurekacienciaquevocemesmopodefazer.blogspot.com/2013/05/na-direcao-certa-fazendo-uma-


 Distribua a tigela pequena com água até a metade, um ímã em barra, um pedaço de canudo com 7 cm, um 
pedaço de clipe de papel esticado com 6,5 cm e um pequeno adesivo para cada grupo. 

 Oriente cada grupo para que magnetizem o pedaço do clipe de papel, esfregando-o no ímã em barra, 
sempre na mesma direção, de forma a transformá-lo em um ímã temporário, que será a agulha da bússola.  
Dê um tempo para que os alunos concluam este passo. 

 Oriente cada grupo para que coloquem a agulha magnetizada dentro do pedaço de canudo.  Dê um tempo 
para que os alunos concluam este passo. 

 Oriente agora cada grupo para que coloquem o canudo com a agulha sob a superfície da água na tigela.  O 
canudo não deve afundar.  Caso ele afunde, seque o canudo e a agulha antes de colocá-lo de volta na 
superfície da água.  Dê um tempo para que os alunos concluam este passo. 

 Oriente os grupos para que usem o ímã em barra para determinar os polos norte e sul de sua "agulha".  Para 
fazer isso, coloque o polo sul do seu ímã perto da "agulha" da bússola.  A extremidade que for atraída para o 
imã é o polo norte da "agulha" (os opostos se atraem, lembram?).  A outra extremidade da "agulha" será o 
polo Sul.  Dê um tempo para que os alunos concluam este passo. 

 Peça que cada grupo coloque um adesivo no canudo no polo Norte, para identificá-lo, a extremidade que 
não tiver o adesivo será o polo sul.  Dê um tempo para que os alunos concluam este passo. 

 Leve os alunos para fora da sala para que usem suas bússolas. 

 Quando os alunos retornarem, escreva as frases estruturadas no quadro, peça que discutam e respondam às 
perguntas em duplas. Como o professor, faça as perguntas e peça que cada aluno da dupla se alterne para 
responder.  Depois, peça que as duplas compartilhem suas respostas. 

o O que é uma bússola? 

o Uma bússola é _____________________. 

o Como uma bússola funciona? 

o Uma bússola funciona _____________________. 

o Como construímos nossa bússola? 

o Nós construímos nossa bússola ______________. 

Prática independente: (13 minutos) 
 
 Distribua o 'Questionário dos ímãs' para cada aluno.  Três das perguntas avaliam este objetivo específico, 

enquanto as demais podem ser usadas como uma avaliação somativa da unidade sobre os ímãs. 

 Incentive os alunos a usar as frases estruturadas ao responder e completar seus tickets de saída. 

 Recolha os questionários e utilize-os como avaliação do domínio dos objetivos de linguagem e de conteúdo 



nesta lição e também como avaliação somativa deste tema. 

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 1 identifique como sabemos que a aprendemos. 

Aplicação no cotidiano: Estimule os alunos a levar uma bússola ou fazer uma para levar na próxima vez em que 
suas famílias forem ao parque ou às montanhas. Peça que expliquem à suas famílias como a bússola funciona 
com o campo magnético da Terra. 

Avaliação: 
Observe as conversas dos alunos durante a prática guiada para avaliar seu domínio do objetivo de linguagem.   
Observe os alunos  enquanto trabalham em grupos para construir a bússola e avalie seu domínio do objetivo de 
conteúdo. 
Recolha os questionários como uma avaliação somativa dos objetivos de linguagem e de conteúdo desta 
unidade.   
Ideias Adicionais: 
  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bússola: Um instrumento com 
uma agulha magnetizada que aponta 
para  a direção do norte magnético. 
 

 



Ticket de saída 
 
 
Nome____________________________________________________________ Data _____/_______/_______ 
 
1.   O que é uma bússola e para que ela é usada? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

2.  Como uma bússola funciona? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

3.  Como construímos nossa bússola? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

4.  Um disco magnético é um tipo de ímã.  Escreva outros dois tipos de imãs que conhece. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

5.  Explique a diferença entre um ímã permanente e um ímã temporário. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

6.  Como o campo magnético da Terra e semelhante ao campo magnético de um ímã? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

7.  Escreva abaixo 3 fatos sobre os ímãs que podem ser apoiados por evidências científicas (nossos 
experimentos). 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


