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APRESENTAÇÃO – PLANO NORTEADOR 

Este material didático, em forma de Caderno Pedagógico, apresenta uma 

proposta de trabalho com experimentos que envolvam os conceitos de cargas em 

repouso e cargas em movimento que dão lugar a eletricidade. Através destes 

procedimentos, procuraremos desenvolver a construção de um ensino de Física 

centrado em conteúdos e metodologias capazes de levar aos estudantes uma 

reflexão sobre o mundo das ciências, sob a perspectiva de que esta não é somente 

fruto da racionalidade científica. 

Foi concebido na busca de novos experimentos, aliados a novas estratégias, 

para proporcionar um bom desempenho escolar e desenvolver no aluno a 

curiosidade, a organização e a concentração.   

 

TEMA 

Eletricidade 

 

JUSTIFICATIVA 

O estudo da eletricidade é de grande importância para termos conhecimento 

sobre a energia elétrica que utilizamos hoje com tanta abundância e de forma 

corriqueira. 

Dessa forma, através de experimentos que envolvam os conceitos de cargas 

em repouso e cargas em movimento que dão lugar a eletricidade, buscamos, ao 

desenvolver este projeto, a construção de um ensino de Física centrado em 

conteúdos e metodologias capazes de levar aos estudantes uma reflexão sobre o 

mundo das ciências, sob a perspectiva de que esta não é somente fruto da 

racionalidade científica. 

Diversos fatores são responsáveis quando se pensa em melhoria do ensino, 

seja de física ou de qualquer disciplina. Dentro desses fatores encontra-se a aula 

propriamente dita, pois é aí que aluno e professor passam a maior parte do tempo, é 

aí que ambos têm um maior contado com a disciplina em questão. Nesse contexto 

fica claro que se esse momento não tiver qualidade, não for significativo para o 

aluno, os resultados serão catastróficos.  

Os conteúdos abordados em muitas aulas de Física se limitam a mera 

memorização de princípios, teorias e leis necessários apenas à resolução mecânica 
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de exercícios em sala de aula, sem o estabelecimento de vínculo algum com o 

cotidiano.  

O nosso cotidiano está cercado de fenômenos naturais e equipamentos 

tecnológicos que podem ser explicados pela Física. Por que não apresentar esse 

conhecimento nas aulas de Física?  

Ricardo (2007) defende essa ideia dizendo que: “Os conteúdos e as práticas 

deveriam ser tais que os alunos percebessem que os saberes escolares podem 

auxiliá-los a compreender sua realidade vivida e não apenas para serem aplicadas 

em resolução de exercícios idealizados e que têm sentido e validade tão somente na 

sala de aula.”.  

A Física deve apresentar-se como um conjunto de competências específicas 

que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, presentes 

tanto no cotidiano mais imediato, quanto na compreensão do universo distante, a 

partir de princípios leis e modelos por elas construídos (BRASIL, 2002, p. 59)  

O que se defende aqui é problematizar o cotidiano dos alunos de modo que 

seja necessário introduzir conceitos físicos para que ocorra um melhor entendimento 

dos fenômenos e situações. Uma abordagem que pode ser associada ao ensino de 

Física, mais especificamente a eletricidade, cotidiana é a concepção 

problematizadora da educação que, segundo Freire (1987), rompe os esquemas 

verticais característicos do atual “modelo de aula”.  

A eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos 

resultantes da presença e do fluxo de carga elétrica. Esses incluem muitos 

fenômenos facilmente reconhecíveis, tais como relâmpagos, eletricidade estática, e 

correntes elétricas em fios elétricos. Além disso, a eletricidade engloba conceitos 

pouco abordados no ensino médio conhecidos, como o campo eletromagnético e 

indução eletromagnética.  

No uso geral, a palavra "eletricidade" se refere de forma igualmente 

satisfatória a uma série de efeitos físicos relacionados com o conceito de carga. Em 

um contexto científico, no entanto, o termo é muito geral para ser empregado de 

forma única, e conceitos distintos, contudo a ele diretamente relacionados são 

usualmente melhor identificadas por termos ou expressões específicos. 

O uso mais comum da palavra "eletricidade" atrela-se à sua acepção menos 

precisa, contudo. Refere-se a: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A2mpago
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletrost%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_eletromagn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indu%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
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 Energia elétrica (referindo-se de forma menos precisa a uma quantidade de 

energia potencial elétrica ou, então, de forma mais precisa, à energia elétrica 

por unidade de tempo) que é fornecida comercialmente pelas distribuidoras 

de energia elétrica. Em um uso flexível, contudo comum do termo, 

"eletricidade" pode referir-se à "fiação elétrica", situação em que significa uma 

conexão física e em operação a uma estação de energia elétrica. Tal conexão 

garante o acesso do usuário de "eletricidade" ao campo elétrico presente na 

fiação elétrica, e, portanto, à energia elétrica distribuída por meio desse. 

Embora os primeiros avanços científicos na área remontem aos séculos XVII 

e XVIII, os fenômenos elétricos têm sido estudados desde a antiguidade. Contudo, 

antes dos avanços científicos na área, as aplicações práticas para a eletricidade 

permaneceram muito limitadas, e tardaria até o final do século XIX para que os 

engenheiros fossem capazes de disponibilizá-la ao uso industrial e residencial, 

possibilitando assim seu uso generalizado. A rápida expansão da tecnologia elétrica 

nesse período transformou a indústria e a sociedade da época. A extraordinária 

versatilidade da eletricidade como fonte de energia levou a um conjunto quase 

ilimitado de aplicações, conjunto que em tempos modernos certamente inclui as 

aplicações nos setores de transportes, aquecimento, iluminação, comunicações e 

computação. A energia elétrica é a espinha dorsal da sociedade industrial moderna, 

e deverá permanecer assim no futuro tangível.  

O ensino de Física é predominantemente teórico, com aulas expositivas, 

pouco atrativas aos alunos. Grande parte deles não se interessa pela disciplina, pois 

não veem sentido algum na teoria, ficando preocupados e presos a fórmulas, 

equações físicas sem entendê-las. O sentido físico do problema fica em segundo 

plano; o professor trabalha dando extrema importância às fórmulas e aos resultados.  

Considera-se que  

a imagem que as pessoas têm da Física é geralmente criada 
na escola, resultado do ensino ali praticado. O que prevalece, 
na prática pedagógica da maioria dos professores, é o 
formalismo, enquanto o contato com a fenomenologia, esse 
lado da Física que as pessoas consideram mais atrativo, é 
pouco valorizado, e por vezes até mesmo esquecido por 
completo. Enfatiza-se demasiadamente uma Física matemática 
em detrimento de uma Física mais conceitual, mais 
experimental e com mais significado para a vida das pessoas. 
(BONADIMAN et al, 2004, p.1) 
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É preciso entender a Física como uma ciência que nasceu da observação de 

fenômenos naturais. Assim, ela está diretamente ligada ao cotidiano de cada um. 

Uma forma de sintetizar as observações para que possam ser analisadas e melhor 

estudadas é estabelecer os padrões matemáticos da natureza, isto é, as leis Físicas. 

Para Feynman (1989), lei Física é um ritmo e um padrão nos fenômenos naturais 

que não é evidente a toda gente, mas apenas aos olhos dos cientistas.  

Para tornar o ensino de Física mais interessante e agradável aos alunos, é 

necessário que a disciplina esteja ligada ao cotidiano deles. Uma possibilidade é 

trabalhar aulas teóricas, com roteiros pré-definidos pelo professor, levando em conta 

um experimento qualitativo, já que os alunos de Ensino Médio  dispõem de muito 

poucas ferramentas matemáticas para o estudo e a análise de um experimento 

quantitativo.  

Existem aqueles que se acostumaram a ver a Física como “coisa de doido” e 

não fazem nenhum esforço para entender. Bonadiman et al (2004, p. 1) relata essa 

aversão à Física e a dificuldade de aprendizagem. 

O que frequentemente aprendem é a não gostar dela, 
carregando essa aversão consigo pelo resto da vida. Para 
muitas pessoas, falar em Física significa avisar recordações 
desagradáveis, sendo até muito comum ouvir-se expressões 
como isto: “Física é coisa para louco”. Essa expressão revela a 
imagem que as pessoas formaram da Física na 
escola.(BONADIMAN et al 2004, p.1) 

 

Este conceito deve-se ao pouco conhecimento que eles tem desta ciência, 

também isto se deve aos mesmos professores que não facilitam e não conseguem 

comunicar e apresentar a matéria de forma que o aluno possa aproveitar o conteúdo 

ministrado. 

Existe também a possibilidade de contextualizar a teoria com as aulas 

práticas. “(...) Apoiar se na teoria em favor da prática e da experimentação é também 

um excelente meio de aprendê-la.” (SÉRÉ et al, 2003, p.37). Um roteiro de aula 

prática bem esquematizada pode ser uma ótima ferramenta para o processo de 

aprendizagem. Existem pessoas que têm dificuldades de abstrair-se e, para 

compreender a Física, às vezes, é necessário abandonar o senso comum ou 

adaptá-lo ao conhecimento científico. “Percebe-se claramente que a linguagem do 

senso comum está muito associada à experiência de vida das pessoas” 



8 

 

(BONADIMAN et al, 2004, p. 1). 

A física é uma disciplina que precisa ser ensinada tanto na teoria quanto na 

pratica e deve ser contextualizada com a realidade. Sua abordagem deve ser a 

forma investigativa em que observamos o que esta em nossa volta e tentamos 

explica utilizando o nosso conhecimento em física.  

Essa nova abordagem faz com que os alunos consigam contextualizar o 

conhecimento que estão aprendendo e interagindo ao mesmo. Fazendo de alunos 

que somente recebe informação para alunos que construir seu próprio 

conhecimento, as aulas provavelmente serão mais proveitosas e interativas alem do 

professor esta contribuindo para a formação de pessoas mais criticas do 

conhecimento que aprende e provavelmente, futuros pesquisadores.  

 

  

PÚBLICO ALVO 

Alunos dos 3ºs anos do Ensino Médio do Colégio Estadual José de Anchieta 

de Borrazópolis.  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a eletricidade através de experiências em sala de aula que 

mostrem como a eletricidade é produzida, relacionando a teoria e a prática, 

introduzindo o conceito de carga e leis que descrevem os fenômenos relacionados 

entre as cargas, adquirindo a compreensão dos conceitos básicos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Construir materiais de laboratório de baixo custo professor/aluno para a 

realização de experimentos relacionados com a eletricidade. 

Pesquisar em livros, vídeos, sites e revistas o conteúdo da eletrostática. 

Demonstrar os experimentos construídos e sua aplicação no seu dia a dia, e 

apresentando à comunidade escolar por meio de Feira de Ciência e em sala de aula. 

Avaliar a participação dos alunos em grupo, da pesquisa, construção e 

exposição do material. 
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PROCEDIMENTOS 

O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual José de Anchieta – Ensino 

Fundamental e Médio, na cidade de Borrazópolis, com alunos do terceiro ano do 

ensino médio regular, no primeiro semestre de 2013. 

 Com o intuito de proporcionar a produção de conhecimentos envolvendo 

conceitos de Eletricidade, realizaremos e elaboraremos tarefas a partir da tendência 

de Investigação e dos objetivos para o ensino da física no Ensino Médio, presente 

nos documentos oficiais e em pesquisas. 

Essas tarefas serão desenvolvidas e posteriormente avaliadas.  

Na natureza e no nosso cotidiano encontra-se presente os fenômenos 

elétricos, a través de manifestações de cargas elétricas, propriedade elementar da 

matéria. 

Com entendimento e conhecimento desses fenômenos o ser humano aprende 

utilizar em suas atividades a energia elétrica (aula por aula 3º ano). 

Este projeto terá por finalidade partir do senso comum dos alunos, pois não 

se nega, supera ou mesmo substitui os conhecimentos anteriores, mas se integra 

outros conhecimentos, originados de novas pesquisas, culturas e experimentos dos 

alunos introduzindo ai o conhecimento científico, comprovados através de 

pesquisas, vídeos e experimentos de baixo custo confeccionados por 

professor/aluno. 

De acordo com Gomide (apud Barroz 2002), conhecimento científico é um 

desencadeado progressivamente, em função do devir a ser, e que emerge da 

coexistência ou da relação entre teoria e pratica é o fundamento da teoria. 

Procurando facilitar a compreensão da teoria e dos fenômenos físicos 

existentes no seu cotidiano e trabalhando em grupo de 4 alunos na pesquisas, 

vídeos, confecção e na exposição  para comunidade escolar o grupo atingirá a 

compreensão do conteúdo desejado. 

A teoria será exposta anteriormente e após assistirão os vídeos para em  

seguida a confecção do material de baixo custo com o auxílio do professor.  

Os experimentos, que serão previamente construídos pelo professor com o 

objetivo de testar e verificar o material necessário para a sua confecção, e que serão 

posteriormente desenvolvidos com os alunos  em sala de aula  são: 
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1) Indução eletrostática: eletroscópio de folhas, para mostrar que nas folhas 

acumulam-se cargas por indução e por contato.  

Material: papel alumínio, vasilha de plástico, lã e régua. 

 2) Forças entre cargas elétricas: força de atração e repulsão através do pendulo. 

Material: suporte de cobre e canudo e pedaços de papel. 

 3) Campo elétrico: a mesma experiência anterior, em que será enfocado o conceito 

de campo. 

4) Diferença de potencial e corrente elétrica: Introduzir  o conceito de corrente 

elétrica. 

Material: pilhas, lâmpadas, multímetro. 

5) Resistência elétrica: mostrar diferentes resistores, como do chuveiro elétrico, de 

circuitos eletrônicos, etc. 

6) Circuitos em série e em paralelo: mostrar o comportamento da corrente em 

diversas configurações das resistências.  

Material: fio condutor, lâmpadas e pilhas. 

7) Capacitores; Mostrar diferentes tipos de capacitores usados especialmente na 

eletrônica, e explicar como é construído. 

8) Campo magnético: mostrar a existência de um campo usando materiais 

magnéticos.  

Material: imãs naturais, limalha e bússolas. 

9) Corrente elétrica e campo magnético: mostrar que a corrente elétrica cria um 

campo magnético.  

Material; fio condutor, limalhas de ferro, bússola e pilhas. 

10) Força magnética sobre um condutor retilíneo: demonstração a existência de 

forças através do motor elétrico. 

 Material: fio condutor, imãs naturais. 

11) Força eletromotriz induzida por um campo magnético variável. Material: fio 

condutor na forma de uma bobina, imãs, bússola.  

Com isto espera-se que os alunos sanem suas duvidas e indagações sobre 

os conteúdos trabalhados. 

A avaliação do potencial dos experimentos será realizada durante a exposição 

para a comunidade, e pela participação em grupo será feita a avaliação dos alunos. 

Durante o desenvolvimento do projeto trabalhar-se-á a construção dos 
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seguintes conceitos: 

1-Carga elétrica é uma propriedade física fundamental que determina as interações 

eletromagnéticas, cargas positivas e negativas. ( referência: ver no Google 

“enciclopédia livre”).                      

2-Corpo condutores ou isolantes- dependem dos átomos que os compõe. 

3-Eletrostática é a parte da física que estuda a ação e as propriedades mutuas das 

cargas elétricas.  

4-Eletrização ocorre quando um corpo neutro recebe um quantidade de prótons ou 

elétrons desiquilibrando-se através de 3 processos: atrito, contato e indução. 

5-Eletroscópios são instrumentos usados para verificar a eletrização de um corpo e, 

eventualmente, por comparação, determinar o sinal de sua carga.  

6-Força elétrica- Entre cargas elétricas se manifestam forças de atração e repulsão, 

dependendo de sua natureza. (Google: enciclopédia livre). 

7-Campo elétrico é o campo de força provocado pela ação de carga elétrica ou por 

sistemas delas. (Google enciclopédia livre). 

8-Potencial elétrico é uma propriedade do espaço onde existe um campo elétrico. 

(ver  no Google: “aprender física é fácil prof Sandro”). 

9-Capacidade eletrostática de um condutor de eletricidade esta associada à sua 

aptidão de armazenar, por um tempo curto, energia potencial elétrica.  

10-Condutores são meios materiais que permitem facilmente a passagem de cargas 

elétricas.  

11-Corrente elétrica é o deslocamento de cargas dentro de um condutor, quando 

existe uma diferença de potencial elétrico entre as extremidades. 

(Google:enciclopédia livre). 

12-Circuito elétrico é o movimento de uma corrente elétrica pelos condutores entre 

os dois terminais da fonte de tensão.  

13-Fenômenos magnéticos: que descrevem os processos de imantação de materiais 

naturais como os imãs, e os artificiais gerados pela passagem da corrente elétrica. 

14-Força eletromotriz induzida por um campo magnético que varia com o tempo: 

mostra a relação que existe entre os campos elétrico e magnético 

(eletromagnetismo). 
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1º - CONDUTORES E ISOLANTES 

 

Material: 

  

1 pedaço de madeira; 1 soquete; fio de cobre; 1 lâmpada; limão; água; lata de 

alumínio e extensão.  

Os fios são ligados na extensão e um dos fios passa pelo soquete e o outro fica livre 

para serem ligados  nos objetos condutores ou não condutores, fazendo assim o 

caminho para os elétrons. 

 

Neste experimento demonstraremos que se colocarmos o fio de cobre em contato 

com o limão, o acido facilita o movimento dos  elétrons até a lâmpada que se 

acende.  
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Quando colocarmos o fio em contato com o alumínio os elétrons passarão pelo fio e 

acenderá a lâmpada. 

 

Estas são algumas demonstrações de materiais com uma boa condutibilidade 

de elétrons e outros mal condutores. 
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2º - ELETRIZAÇÃO POR CONTATO 

 

Material: 

 

Papel picado; 1 lata; 1 plástico; lã. 

. 

 

 

Com este experimento demonstraremos que os objetos eletrizados induzem 

cargas, atraindo as cargas contrárias, formando entre eles um campo elétrico. 

 

O experimento a seguir demonstra o campo elétrico entre os papéis picados e o 

plástico eletrizado pela lã, onde os papéis são atraídos pelo plástico eletrizado. 
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Neste experimento o plástico eletrizado pela a lã atrai a lata e a mesma se move: 
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3º - ELETROSTÁTICA DE FOLHA E PÊNDULO ELÉTRICO 

 

Material: 

 

1 Vasilha plástica;  fio de cobre; papel alumínio; fio de seda; canudos; régua; lã. 

 

Neste experimento demonstraremos que quando os objetos estão carregados 

com a mesma carga se repelem. 

 

 

 

Partindo do conceito de força, de atração ou de repulsão,  em que cargas 

iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem, queremos mostrar 

experimentalmente  esses conceitos. O aparelho consiste essencialmente de haste 

condutora na tampa superior da vasilha e tendo em sua extremidade superior uma 

esfera metálica, na extremidade inferior duas folhas metálicas leves sustentadas por 

um fio de cobre de modo que possam se abrir e fechar livremente. 

Como funciona: 

Aproximando a esfera do eletroscópio (sem tocá-lo) um corpo eletrizado 

(atritando a régua em um guardanapo) positivamente ( + ), haverá indução 

eletrostática na parte metálica do aparelho: os elétrons livres serão atraídos para a 
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esfera, fazendo aparecer nas folhas um excesso de cargas positivas. As duas 

folhas, estando eletrizadas com cargas de mesmo sinal, se abrem em virtude da 

força de repulsão entre elas. Portanto, a abertura das folhas do eletroscópio, quando 

aproximamos um corpo de sua esfera, nos indica que este corpo está eletrizado. É 

fácil perceber que, ao afastarmos o corpo eletrizado, os elétrons da esfera serão 

atraídos para as folhas, neutralizando a carga positiva aí existente e fazendo com 

que elas se fecham. 
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O pêndulo também tem o mesmo princípio de funcionamento do eletroscopio 

de folha, porém, o pedaço de papel alumínio fica pendurado num suporte metálico 

através de um pedaço de lã, e que  ao entrar em contato com o camudo eletrizado 

primeiro é atraido e após tocar no canudo ele é repelido. Isto se deve a que o 

material adquire a mesma carga do canudo. 
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4º - FUNCIONAMENTO DE UM CHUVEIRO ELÉTRICO 

 

O funcionamento do  chuveiro elétrico se deve à pressão da água.  Tudo 

começa com a água liberada pela torneira, que entra na caixa do chuveiro com 

muita pressão. Como a água que molha a gente no banho sai com uma vazão 

menor, parte dela se acumula dentro do chuveiro. 

A água acumulada empurra o diafragma, peça que serve de apoio para 

alguns pontos de contato elétrico. Quando o diafragma sobe, esses pontos tocam 

nos contatos da parte superior do chuveiro, que é conectada à rede de energia. Só 

aí a corrente elétrica é acionada, ligando o chuveiro. 

A corrente elétrica começa então a percorrer uma resistência, peça metálica 

que esquenta quando os elétrons da corrente fazem o vai e volta por ela. Em contato 

com a resistência superaquecida, a água fria que se acumula no chuveiro também 

esquenta. 
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5º - ASSOCIAÇÃO DE RESISTÊNCIAS EM SÉRIE E EM PARALELO 

 

Material: 

 

Tábua; 5 soquetes; fio elétrico. Utilizando um pedaço de madeira parafusa-se 5 

soquetes onde os fios são ligados em serie e em paralelos 
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CIRCUITO EM SÉRIE: 

 

 

No circuito em serie os resistores percorrem somente um caminho, de forma 

que a corrente nas resistências é igual, a tensão é dividida proporcionalmente de 

acordo com resistência de cada carga. No circuito em serie  se uma lâmpada se 

apaga a outra também se apaga interrompendo a passagem da corrente. 
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CIRCUITO EM PARALELO: 

 

 

No circuito em paralelo a corrente se divide mais a tensão é a mesma, a 

corrente não passa por um caminho só, portanto quando uma se queima a outra não 

se apaga. 

 

 

 

 

 

 

 

6º -CAMPO MAGNÉTICO. 
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Material: 

 

Limalha de ferro, imã. 

 

       

 

 

 

Um ímã é um dipolo, tem sempre dois pólos, "norte" e "sul". Por definição, o pólo sul 

de um ímã é o que é atraído pelo pólo  norte magnético da Terra. 

A presença dos campos magnéticos é detectada pela força que exercem sobre 

outros materiais magnéticos e cargas elétricas em movimento. O campo magnético 

em qualquer lugar possui tanto uma direção, sentido  quanto uma magnitude por 

tanto é um campo vetorial.    

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dipolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9trica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_vetorial
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A presença de um campo magnético mostra uma distribuiçaõ  das limalhas, indo de 

um pólo para o outro. 

 

 

7° CAMPO DE FORÇA FORMADO PELA CORRENTE ELÉTRICA. 

 

Material: 

 

Pilhas, limalha, fio de cobre e papel sulfite.   

 

                                              Usando fios de cobre em espiral com dez voltas  

(bobina) atravesando uma folha de  papel sulfte e espalhando-se  limalhas de ferro 

sobre a superfície, ligam-se os terminais da bobina em  4 pilhas  que funcionam 

como um gerador de energia, e assim formam-se as linhas de força. 
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Esta experiência mostra que o movimento dos elétrons, corrente elétrica, produz um 

campo magnético, daí a presença das linhas de campo similar ao caso dos imãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8°-MOTOR ELÉTRICO 



28 

 

 

Material: 

 

Fio de cobre, arame, pilhas e fio de cobre. 

 

Construímos uma bobina com muitas voltas com um fio de cobre deixando as pontas 
livres. 

Raspe totalmente uma das pontas do fio de cobre em contato com o arame e a outra 
extremidade raspe somente uma faixa, a metade do diâmetro,, de maneira que o fio 
da bobina  conduza energia somente quando em contato com a parte raspada. 

Fixe a pilha grande no suporte metálico para que esta funcione como uma fonte de 
energia que alimentará a bobina. 

 

O motor elétrico simples funciona, basicamente, pela força resultante da interação 
da corrente que passa pela bobina com o campo magnético do imã. 
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ORIENTAÇÕES/RECOMENDAÇÕES 

O aluno tem o direito de aprender e o professor para transmitir  o 

conhecimento que possui para o aluno,  tem que repensar sobre o seu saber 

científico e pedagógico, buscando  diferentes metodologias de  ensino  - 

aprendizagem. 
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Os experimentos, da disciplina de Física, apresentam conteúdos específicos, 

com finalidade essencialmente pedagógica. E devem ser abordados nas aulas de 

Física por estarem contemplado nas Diretrizes Curriculares Estaduais como uma 

importante ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. 

Conforme as DCEs (    ),  

“[...] as atividades experimentais podem suscitar a 
compreensão de conceitos ou a percepção da relação de um 
conceito com alguma ideia anteriormente discutida. [...] a 
atividade precisa contribuir para que o estudante perceba, além 
da teoria, as limitações que esta pode ter. Mesmo as 
dificuldades e os erros decorrentes das experiências de 
laboratório devem contribuir para uma reflexão dos estudantes 
em torno do estudo da ciência.” 
 

Portanto, é fundamental a compreensão, por parte do professor, do papel dos 

experimentos na ciência, no processo de construção do conhecimento científico, 

pois é esta compreensão que determina a necessidade, ou não, das atividades 

experimentais nas aulas de Física.  

Para o planejamento do experimento, deve-se partir da uma análise teórica, 

pois a ideia ingênua de que devemos ir para o laboratório sem a devida 

fundamentação do trabalho a ser realizado e de que os experimentos “falam por si” é 

um velho mito científico (SILVA E MARTINS, 2003, p. 57). 

A LDB 9394/93, lei máxima que rege e regulamenta nosso ensino, em seu 

segundo artigo estabelece que devam ser criados ambientes para que o ensino e a 

aprendizagem se realizem visando formar, preparar e educar os cidadãos para que 

sejam críticos, atuantes, reflexivos e livres. Perante essas atribuições é urgente 

considerar prioritária a busca por alternativas práticas, fundamentadas teoricamente, 

que permitam a interação dos alunos no processo de ensino e a contextualização 

dos conteúdos com a realidade e com o mundo ao qual pertencem. 

É preciso segurança e conhecimento, pois diante de cada proposta 

pedagógica há necessidade de uma justificativa, como esclarece Fiorentini e Miorim 

(1990, ano 4, nº 7, p. 2)  “Na verdade, por trás de cada material se esconde uma 

visão de educação, de matemática, do homem e de mundo, ou seja, existe, 

subjacente ao material uma proposta pedagógica que o justifica”. 

É necessário que o processo de ensino e aprendizagem esteja voltado aos 

conteúdos físicos do cotidiano dos educandos. Cabe, portanto, ao professor a 
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função de apresentar aos mesmos uma física de maneira mais concreta, prazerosa 

e atrativa, orientado pelo professor que junto ao educando procura buscar a 

construção do conhecimento, dos saberes científicos, norteados pela necessidade 

dos alunos. 

O processo ensino e aprendizagem que ocorre nas escolas do Brasil, 

continua centrado na aquisição de conteúdos e mantém ainda a ideia errônea que o 

educador tem o papel de ser o transmissor e único detentor do conhecimento, ainda 

por muitas vezes, aquele que apresenta maioria dificuldades fica deixado a margem, 

segundo Saviani (1986, p.80). 

 

 
 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO NA ESCOLA DURANTE O ANO 2013 

 

Durante o primeiro semestre do ano letivo de 2013 iniciarei com uma serie de 

perguntas sobre o assunto ELETRICIDADE onde responderão com seus 

conhecimentos prévios, após será realizado os experimentos acima citados 

conforme as seqüências dos conteúdos específicos da disciplina de Física. Os 

experimentos serão executados pelos alunos da 3ª série do ensino médio e 

orientado pelo professor da sala.  

A avaliação realizada através da participação dos alunos, relatórios e provas 

escritas. 

Buscando uma melhor metodologia de ensinar e aprender, este Projeto trará 

ao aluno conhecimentos básicos através de aulas agradáveis e eficientes, onde o 

aluno chegará ao conhecimento com demonstrações da pratica para depois 

relacionar com  a teoria. 

Um exemplo das questões que serão feitas no início do semestre letivo são 

as seguintes: 

1)Vocês acham que as aulas são melhores com experimentos ou somente a teoria? 

2) O que você entende sobre eletricidade? 

3) Onde você encontra a eletricidade? 

4) Quais os tipos de cargas que existem  na natureza? 

5) O que são condutores e isolantes? 

6) O que se sabe sobre campo elétrico? 
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7) Como deve ser feito a  instalação da energia elétrica da sua casa em serie ou em 

paralelo? 

Ao termino do semestre serão realizadas as mesmas perguntas,  porém com 

o conhecimento cientifico já adquirido através dos experimentos desenvolvidos com 

materiais de  baixo custo como proposto pelo Projeto. 
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