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conteúdos de Física, relacionando-os 

ao seu cotidiano e com atividades 

experimentais, propiciando a 



 

compreensão e a construção do 
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2.  Apresentação 

  



 

Nossas vivencias e leituras mostram a pouca aceitação da disciplina de 

Física por parte dos alunos. Essa dificuldade ocorre devido ao excesso de 

fórmulas e resolução de problemas sem uma ligação com o seu cotidiano. 

Trabalhando há vários anos com alunos do ensino médio, percebemos as 

dificuldades que eles apresentam em relacionar os tipos de energia existentes: 

Energia Mecânica, Energia Química, Energia Térmica e Energia Elétrica e as 

transformações que ocorrem entre elas. Além disso, encontram dificuldades em 

calcular o consumo de energia elétrica em suas casas, fazer a leitura da fatura 

de energia elétrica, de entender as associações de resistores, porque usar um 

fio com diâmetro maior ou menor nas instalações elétricas. Esses assuntos são 

de grande importância, pois fazem parte do cotidiano. Ao abordar esses 

assuntos percebemos que a maioria dos nossos estudantes não conhecem os 

conceitos físicos, entretanto, depois de instigados, a maior parte deles, vão em 

busca e fazem essa relação. Como a aprendizagem depende do interesse e 

curiosidade, para aproximar a teoria da prática e mostrar aos estudantes que a 

Física faz parte do seu cotidiano, optamos pela construção de materiais didáticos 

que facilitem a compreensão da teoria sobre energia e eletricidade através de 

experiências. Com isso pretendemos despertar nos estudantes o interesse pelos 

conteúdos de Física, relacioná-los com o seu cotidiano e com atividades 

experimentais, propiciar a compreensão e a construção do conhecimento 

através de experimentos como: maquete de usina, rede de transmissão, 

geradores e associação de resistores elétricos. Além disso elaborar 

experimentos de baixo custo sobre eletricidade e energia, possibilitando o 

entendimento do conceito teórico fazendo a discussão e analisa dos conceitos 

relacionados aos experimentos abordados possibilitando a resolução de 

atividades. 

 Esta Unidade Didática será implementada no Colégio Estadual Castelo 

Branco E.M. de Itapejara D’Oeste, Paraná que faz parte do NRE de Pato Branco, 

com os estudantes do Terceiro ano do ensino médio, no primeiro semestre de 

2015. 

 

2.1 EXPERIMENTAÇÕES E MATEMATIZAÇÃO 

 



 

Desde a infância, cada um pode observar uma extraordinária variedade 

de fenômenos, ou seja, de transformações, que ocorrem continuamente no 

ambiente que vivemos. E tantas são as perguntas que somos levados a fazer, 

tantos são os “por quês” aos quais gostaríamos de dar uma resposta. 

De acordo com PARANÁ (2008), sendo a Física uma ciência que estuda 

o universo, tudo o que sabemos a respeito do mundo físico e sobre os princípios 

que governam o seu comportamento foi aprendido através de observações dos 

fenômenos da natureza. O teste final de qualquer teoria física é a sua 

concordância com observações e medidas de fenômenos físicos. 

Como diz Silva (2012, p.02): 

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. 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 levar para as 
aulas a utilização de experimentos. 

 

 

No entanto a forma como a maioria dos professores aborda a disciplina 

é de forma matematizada dando ênfase maior aos cálculos do que a teoria que 

cerca o conteúdo. A Matemática deve ser usada na Física para comprovar os 

experimentos, não como sustentáculo de ensino da Ciência Física, pois 

conceitos físicos são fenômenos que necessitam ser entendidos como tal, e, em 

alguns momentos, para serem comprovados recorrem às outras ciências, no 

intuito de encontrar uma possível resposta.  

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná 

para a disciplina de Física (PARANÁ, 2008) afirma que a Matemática é uma 

ferramenta para o ensino de Física, portanto ela não deve ser pré-requisito para 

os estudantes aprenderem Física. Os estudantes devem se apropriar do 

conhecimento físico, dos aspectos conceituais, mas sem descartar o formalismo 

matemático.  

 

 

Segundo Silva (2012, p.02): 

 



 

 O que prevalece, na prática pedagógica da maioria dos professores, é 
o formalismo, enquanto o contato com a fenomenologia, esse lado 
experimental 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. 

 

É preciso ressaltar que a matemática faz parte do ensino de física, mas 

como a maioria trabalha exclusivamente essa parte esquecendo-se dos 

conceitos e da parte experimental, torna as aulas na maioria das vezes pouco 

atrativas causando o desinteresse dos educandos. 

Como relata FREIRE (1996), a construção do conhecimento ocorre 

quando despertamos no educando a sua curiosidade, sua capacidade crítica, 

quando permitimos que ele observe, delimite, compare, pergunte sobre o objeto 

trabalhado. 

A esse respeito GASPARIN (2005), afirma que a construção do 

conhecimento escolar ocorre pela mediação do abstrato, realizando as 

operações mentais de analisar, comparar, levantar hipóteses, criticar, julgar, 

deduzir, classificar, explicar, generalizar e conceituar. 

Conforme Paraná (2007, p. 76): 

 

A inserção de atividades experimentais na prática docente apresenta-
se como uma importante ferramenta de ensino e aprendizagem, 
quando medida pelo professor de forma a desenvolver o interesse nos 
estudantes e criar situações de investigação para a formação de 
conceitos.  

 

Essa construção do conhecimento relacionado com os conteúdos físicos 

se efetivará quando o aluno perceber o sentido que o mesmo tem com a sua 

vida e o contexto social, sentindo-se motivado. Mas como SILVA (2010), relata 

que, a experimentação não pode ser apenas um fator motivador, ela contribui de 

forma decisiva na aprendizagem quando trabalhada de diferentes formas, 

levando em conta a necessidade dos alunos com o conteúdo e as condições que 

o professor dispõe. Nesse caso o resultado esperado da experimentação será o 

aprendizado do aluno. 

 



 

Relembramos com PARANÁ (2007, p.76): 

 

Tais atividades não têm como único espaço possível o laboratório 
escolar, visto que podem ser realizadas em outros espaços 
pedagógicos, como a sala de aula, e utilizar materiais alternativos aos 
convencionais. Entretanto, é importante que essas práticas 
proporcionem discussões, interpretações e se coadunem com os 
conteúdos trabalhados em sala. Não devem, portanto, ser apenas 
momento de comprovação de leis e teorias ou meras ilustrações das 
aulas teóricas.  

 

Face ao exposto cabe ao professor orientar os seus alunos que a 

experimentação além de contribuir para a compreensão da teoria, ela pode ter 

limitações, nem sempre será o esperado, podem ocorrer falhas, resultados 

diferentes, mas as dificuldades e os erros decorrentes das atividades 

experimentais devem contribuir para a reflexão do estudo da ciência. 

Isso demonstra que o professor deverá relacionar a teoria com a prática 

através da experimentação, mas está deverá permitir que o aluno analise, 

observe, compare, tire suas conclusões sem preocupar-se com relatórios 

prontos que analisam aquele determinado dado sem levar em conta o todo, com 

isso o professor consegue que o educando se aproprie do conhecimento 

científico, com dados próximos do esperado. Deve levar em consideração a 

organização, a discussão e a reflexão sobre as etapas da experiência, isto 

propicia interpretar os fenômenos físicos e a troca de informações entre a turma. 

Cabe ressaltar que o professor exerce um papel muito importante em 

sala, pois deve detectar o conhecimento que os alunos apresentam sobre o 

conteúdo a ser trabalhado, isto é, o conhecimento prévio, para depois 

relacioná-los com o conhecimento científico.  

Pois de acordo com MOREIRA (2010, p.04) ”[...]  só podemos aprender 

a partir daquilo que já conhecemos”. É importante ter em mente que para mudar 

a realidade do ensino de Física é preciso superar o desinteresse dos alunos e 

mostrar que a Física tem sentido e está associada ao seu dia-a-dia. Cabe 

ressaltar que a experimentação poderá facilitar o entendimento dos alunos. 

 

2.2 ENERGIA 

 



 

A energia surgiu da curiosidade do ser humano, quando o mesmo 

descobriu o fogo utilizando-o para o cozimento dos alimentos. Com a criação da 

agricultura as fontes de energia são ampliadas.  Logo depois devido às 

necessidades temos a descoberta das rodas de agua e de vento para o 

funcionamento dos moinhos.   

Após os anos 1750, com a invenção da máquina térmica, mais uma 

forma de transformação de energia, temos a Revolução Industrial na Inglaterra. 

Em 1831 temos a construção do primeiro gerador elétrico, construído por Michael 

Faraday, descobrindo a relação entre eletricidade e magnetismo. Nos Estados 

Unidos em 1848 foi criada a primeira turbina hidrelétrica que funciona com 

energia mecânica, isto é, com a roda d’agua. Dois anos após é obtido o 

querosene a partir do petróleo e poços são perfurados na Polônia. Depois de 

1900 temos a construção: do reator nuclear, da usina Termonuclear; o 

desenvolvimento do etanol, a produção de turbinas eólicas e a energia solar. 

ENERGIA MAIS LIMPA (2012). 

Mas o que é energia? 

Para PENTEADO (2005, p. 146): “Energia é a capacidade de realizar 

trabalho”. Portanto o significado de energia é muito amplo, pois ao falarmos em 

trabalho este pode estar relacionada à atividade do ser humano, de uma 

máquina, de um animal, automóvel, das usinas, etc. Neste projeto vamos 

abordar a energia elétrica e as suas transformações, desde as usinas: 

hidrelétricas, termelétricas, termonuclear, eólica e solar até o consumo que 

ocorre nas residências.  

De acordo com EINSTEIN (2008, p. 52) afirma que: “Em todo 

acontecimento da natureza uma forma de energia está convertida em outra, 

sempre em alguma razão de transformação bem definida”. Logo a energia não 

pode ser criada ou destruída, mas simplesmente transformada em outra forma 

de energia, seja ela calorifica, mecânica, luminosa, potencial gravitacional, 

potencial elástica, sonora, química. Para obtermos a energia elétrica precisamos 

de um gerador elétrico, que irá transformar um tipo de energia em energia em 

elétrica.  

 



 

1a ETAPA 
 

 Pré-teste 

 Leitura de textos sobre Energia 

 Visita a Usina Hidrelétrica 

 Construção de maquete da Usina 

 Construção de maquete de casas com instalações elétricas 

 História em quadrinhos 

 Vídeo sobre a construção das maquetes e histórias em quadrinhos. 

 

ATIVIDADE 1 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1 Questionário para o pré-teste: 

1- Escreva o conceito de energia que você conhece. 

2- Assinale as afirmativas verdadeiras com relação as transformações de 

energia em energia elétrica: 

 

(  ) energia gravitacional- energia cinética-energia elétrica; 

Professor, o pré-teste será usado 

para detectar às dificuldades que os 

estudantes apresentam em relação 

aos conceitos de Energia e 

Eletricidade. 

 



 

(  ) energia química- energia térmica- energia mecânica- energia elétrica; 

(   ) energia térmica- energia mecânica- energia elétrica; 

(   ) energia mecânica- energia elétrica; 

(   ) energia elástica- energia elétrica; 

(   ) energia química- energia elétrica; 

(   ) energia sonora- energia mecânica- energia elétrica. 

 

 

3- Existem materiais que são bons condutores de elétricos e outros que são 

maus condutores elétricos. Enumere em ordem crescente de 1 a 5, do 

melhor condutor ao mau condutor de eletricidade. 

 

a) Madeira     b) cobre     c) plástico    d) alumínio      e) prata 

 

4- Qual alternativa abaixo tem influência inversamente proporcional a 

espessura do fio, utilizado como condutor elétrico na transmissão de 

energia: 

a) Comprimento; 

b)  Resistividade; 

c)  Resistência; 

d)  Tensão; 

e) Potência. 

 

5- Você consegue diferenciar uma rede 110 V de uma rede 220V? 

(   ) sim          (  ) não 

O que diferencia uma voltagem da outra? 

 

6- Que tipo de associação de resistores está presente no pisca- pisca de 100 

lâmpadas? 

 

 

7- O que determina se o aparelho elétrico consome mais ou menos energia 

elétrica: 

 



 

a) Voltagem     b) Potência    c) Corrente elétrica   d) Resistência 

 

 

8- Classifique em ordem crescente, os aparelhos abaixo segundo o 

consumo mensal de energia elétrica de cada um. 

Liquidificador 1,1 kWh; 

TV 30 polegadas 13,5 kWh 

Geladeira de 2 portas 80kWh 

Ferro elétrico 12 kWh 

Chuveiro elétrico 70 kWh 

Computador 10,8 kWh 

Secador de cabelo 7 kWh 

 

(Duração: 1 aula) 

 

ATIVIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura dos textos sobre Energia 

Texto 1: A Importância da Eletricidade 

 GUIMARÃES ( 2013, p.13 - 5): “Você já imaginou como seria nossa vida se 

ficássemos uma semana sem energia? ... “. 

 

Professor, esta atividade pode ser feita em dupla ou 

em grupos de 4 a 5 estudantes. Com o objetivo de 

identificar o conceito de energia e os tipos de  

transformações que nela ocorrem. 

 



 

Texto 2: Formas de energia 

GUIMARÃES (2013, p.180-7): “Um dos conceitos físicos mais importantes é 

o de energia, presença constante em todas as nossas atividades. Desde que 

acordamos...”. 

Texto 3: Energia Hidráulica 

ITAIPU (2010): “A Itaipu produz energia elétrica com base na energia 

hidráulica, ou seja, pelo aproveitamento da energia potencial gravitacional da 

água...”.  

Após a leitura fazer a explanação do assunto com a turma anotando os 

pontos principais abordados por eles. 

(Duração 2 aulas) 

 

ATIVIDADE 3 

 

                                                       Figura 1: Usina hidrelétrica de Salto Osório 

 

Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitar a Usina Hidrelétrica Salto Osório, situada no curso principal do Rio 

Iguaçu, entre os municípios de Quedas do Iguaçu e São Jorge do Oeste, 

no estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, se for possível leve seus estudantes visitar uma 

usina, mas se não for possível poderá utilizar vídeo sobre 

algum tipo de usina. 

Se for fazer a visita não esqueça as autorizações dos 

responsáveis. Modelo em anexo. 

Será pedido ao Departamento de Educação um ônibus 

para o transporte dos estudantes. 

 

Professor, algumas sugestões de vídeos sobre usinas: 

KIKA  (2009). 

TAPAJÓS C. (2009). 

FEDERAL, Governo. (2013). 

M. Eduardo, B. (2013). 

ENERGIA, Ambiente.  (2013). 

GONÇALVES, L. (2010). 

RENOVABLE, B. E. (2011). 

 



 

(Duração: 5 aulas). 

 

Atividade 4 

 

Dividir os alunos da sala em quatro grupos ou mais de acordo com o número 

de estudantes da turma, pois serão quatro atividades. 

Atividades a serem desenvolvidas após a visita da usina. 

 Montar a maquete de uma usina com transformação de energia em 

energia elétrica, a escolha do grupo.  (Grupo 1) 

 Montar as casas para as instalações elétricas. (Grupo 2) 

 Escrever uma história em quadradinhos sobre as transformações de 

energia em energia elétrica. (Grupo 3) 

 Montar um vídeo sobre a construção da usina, das casas com as 

instalações elétricas e da elaboração da história em quadrinhos. (Grupo 

4) 

 

A4.1.  Roteiro 1 Construção da usina eólica (grupo 1): 

 

A4. 1.1 Materiais utilizados  

Experiência adaptada de: VERAS (2014) 

 

- 2 motores de carrinhos de controle, DVD ou o próprio cooler; 

- Cooler de computador usado ou hélices feitas de tampa de lata e eixo; 

- garrafa pet de 500 ml; 

- tesoura, cola super adesiva, tinta; 

- areia; 

- cano plástico para encaixar o motor; 

- parafusos para fixar o cano na tampa da garrafa pet. 

Na Figura 2 pode-se observar a maquete da Usina Eólica. 



 

 

 

 

Figura 2:  Maquete da Usina eólica 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

A4.1.2 Procedimento para a construção da usina eólica: 

 

Retirar as hélices do cooler fixá-las em uma das extremidades do cano, 

e o motor deve ser colocado na outra extremidade. O cano plástico deve ser 

fixado, na horizontal, na tampa da garrafa pet com o auxílio de um parafuso, 

sendo que a cabeça deste.   Deve ficar posicionado na parte interna da tampa. 

  Coloque o motor dentro do cano plástico deixando o eixo com as pás e 

o rotor fora do cano. A areia deve ser colocada aproximadamente até a metade 

da garrafa pet e finalmente tampá-la com o suporte do motor. 

Colar a garrafa pet em cima de uma tábua de 100 cm2 (10 cmx10 cm), 

após pintar a garrafa com tinta guache. Conectar os polos do motor na fiação 

da maquete das casas utilizando a conexão boca de jacaré, sendo um fio para 

cada polo elétrico. 

Para simular o vento, coloque um secador de cabelo ligado na frente das 

pás do rotor, deste modo o aluno poderá observar o funcionamento de usina.  



 

 

 

A4.2 Roteiro 2: Construção da maquete das casas e instalações elétricas (grupo 

2) 

 

A4.2.1 Materiais necessários  

Experiência adaptada de: VERAS (2014) 

- 1,5 m de fio preto 1,5 mm para a ligação do motor até as lâmpadas; 

- 1,5 m de fio branco 1,5 mm para a ligação do motor até as lâmpadas; 

- lâmpadas de pisca-pisca ou LED; 

- 10 canudinhos; 

- madeira de 2500 cm² (50 cm x 50 cm) ou papelão para a base e para as casas; 

- tesoura, cola super adesiva; 

- papel cartão de três cores (vermelho, azul e amarelo); 

-  papel adesivo verde 50 cm x 50 cm;  

-  papel adesivo preto10 cm x 50 cm; 

- papel adesivo amarelo; 

 

 

A4. 2.2 Procedimento para a construção das casas: 

Desenhe as casas no papel cartão seguindo as instruções do desenho da 

figura 3 (8 casas); 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3: Planta das casas 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Recortar e colar os moldes para a construção das casas, utilizando cola 

de secagem rápida. Em seguida na tábua de 50cm x 50cm, marcar as ruas, a 

calçada e o local das lâmpadas de LED ou pisca, conforme o modelo da Figura 

4. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

           Figura 4: Planta do terreno e instalações 

  

 

                         Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

No local indicado para as lâmpadas, será colocado LEDs coloridos, deste 

modo faça dois furos com uma furadeira utilizando uma broca 2 mm, com uma 

distância de 2 mm entre eles. Estes furos devem ser colocados sendo um para 

o lado da calçada e o outro na beirada da rua,: . Na sequência colar o papel 

adesivo verde sobre toda a tabua, e com o auxílio de um prego pequeno 

encontrar os buracos, perfurados anteriormente, para a colocação dos LEDs,. 

Marcar as ruas sobre o papel adesivo verde. 

     Rua 1 

Rua 2 

Calçada 1 

Calçada 2 



 

Para as instalações na parte de baixo da tabua, colocar primeiro os LEDs 

na rua 1, como apresentado na figura 4, deixando o fio mais comprido do LED 

para o lado da rua, já na rua 2 o fio mais comprido do LED deverá ficar do lado 

das casas. 

Para a instalação elétrica use o fio preto, desencape 1 cm em uma ponta 

e conecte no fio mais comprido do primeiro LED, em seguida espiche esse fio, 

desencape-o quando este estiver ao lado do fio mais comprido do segundo LED 

e assim sucessivamente até a última lâmpada (conforme figura 5). Faça o 

mesmo procedimento com o fio branco, mas este fio deverá ser conectado no fio 

mais curto do LED (conforme figura 5). 

 

 

 

 

Figura 5: A figura mostra como ficará a instalação dos fios, na parte de trás da tábua 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

Colar o papel adesivo preto nos espaços para as ruas (5 cm), faça as 

faixas no centro do asfalto com o papel adesivo na cor amarela como mostra a 

Figura 6. 



 

 

 

 

Figura 6: Modelo do asfalto 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Recorte 8 pedaços de papel cartão na forma retangular de 7,5 cm x 8,5 

cm, cole cada casa em cima de cada um desses retângulos, cole esses 

retângulos com as casas em cima da tabua como indica a figura 4. Pegue 10 

canudinhos recorte cada um para que fiquem com 12 cm de altura cada um, 

coloque um em cima de cada LED na beirada da rua, esses servirão de postes. 

 

                                                               Figura 7: Mostra como ficará a Iluminação 

 

 

 

                                                                Fonte: Elaborado pela autora 



 

 

 A4.3 História em quadradinhos sobre as transformações de energia em 

energia elétrica. (Grupo 3) 

Após a explicação recebida na usina hidrelétrica e as informações nos 

textos, montar a história em quadrinhos relatando o funcionamento da usina e a 

transformação de energia mecânica em elétrica (grupo 2). 

A4.3.1 Materiais necessários 

- folhas sulfite; 

- lápis de cor; 

- lápis de escrever e 6B; 

- régua. 

A4.3.2 O vídeo será produzido a partir da construção das maquetes e da 

história em quadrinhos. O grupo deverá filmar as construções das maquetes da 

usina, da instalação elétrica e das casas e a montagem da história em 

quadrinhos (grupo 3). Materiais para o vídeo: 

- filmadora, câmera fotográfica ou celular; 

- computador para editar o vídeo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Duração: 6 aulas) 

Professor, para publicação do vídeo 

faremos autorizações para os de 

maior idade assinarem e os menores, 

os responsáveis assinam. Modelo em 

anexo. 

 



 

ATIVIDADE 5 

Cada um dos grupos apresentará e explicará para a turma as maquetes, 

a história em quadrinhos e o vídeo. 

(Duração: 2 aulas) 

 

  

 

 

2a ETAPA 
 Rede elétrica da usina até a residência; 

 Experimentos com medida de resistência, corrente elétrica e tensão; 

 Atividades envolvendo resistência, corrente elétrica e tensão. 

 

ATIVIDADE  1 

A1. Corrente elétrica 

A partir da maquete da usina e as casas, com o multímetro medir e anotar 

a corrente elétrica que passa em vários pontos das instalações,  

Ler sobre a definição de corrente elétrica: 

Professor, sugestão de vídeo para a 

construção de gerador: 

GUPTA, A. Wind (2010). 

       __________Generator  (2010). 

 



 

SAMPAIO e CALÇADA (2005, p. 303): “Quando acendemos uma 

lâmpada, um fluxo de elétrons atravessa seu filamento. Dizemos que uma 

corrente elétrica ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Duração: 2 aulas) 

ATIVIDADE 2 

A2. Resistência elétrica. 

 

 

Figura 8: Mostra alguns materiais Resistivos 

 

                                                                             Fonte: Elaborado pela autora 

Professor, dividir a turma em grupos a 

quantidade de estudantes de cada grupo 

fica a seu critério. Para medir a corrente 

elétrica que passa em vários pontos das 

instalações da maquete. 

 



 

 

 Materiais necessários: 

-  multímetros,  

- fios de diferentes espessuras, diferentes materiais e comprimentos,  

- resistores,  

- lápis 6B,  

- folha sulfite. 

 

 Dividir a turma em 3 ou 4 estudantes por grupo, distribuir para cada grupo 

um quite com os matérias necessários. Orientar os estudantes como medir a 

resistência utilizando um multímetro. Medir a resistência dos diversos materiais 

fornecidos, desenhar linhas grossas, finas, curtas e compridas com o lápis 6B   e 

medir e anotar o valor a resistência em cada caso. 

Após realizar a atividade anterior, sugerir aos estudantes para medir a 

resistência dos materiais que eles têm como: anel, corrente, relógio. 

 Fazer a análise dos resultados encontrados em cada grupo, com o questionário 

apresentado a seguir. 

 Quais materiais apresentam maior resistência? 

 A espessura do material influencia na resistência? 

 Materiais iguais de mesma espessura com comprimentos diferentes 

apresentam diferenças? 

 Fazer uma lista em ordem crescente do material com menor resistência para 

o de maior resistência. 

 Anotar as análises no quadro. 

Uma outra atividade sugerida é medir a resistência, a corrente elétrica e 

a tensão, da maquete da usina com os fios de transmissão utilizando o 

multímetro. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura complementar sobre tensão, resistores e Lei de Ohm. 

SAMPAIO e CALÇADA (2005, p. 307- 9 e 312- 5) 

(Duração: 2 aulas) 

 

ATIVIDADE 3 

 

Resolver as questões abaixo no caderno, individualmente. 

1- Você é um eletricista e precisa instalar em uma residência um chuveiro 

220 V e uma tomada elétrica 127 V. Essa residência apresenta uma fiação 

com um fio neutro (zero voltagem) e dois fios com valores padronizados 

de 127 V cada um. 

a) Como você faria para instalar o chuveiro? 

b) E a tomada elétrica? 

 

2- Um fio de cobre tem 50 m de comprimento e área de secção transversal 

de 4 mm2. Sabendo se que a resistividade do cobre é de 1,7. 10 -8  Ω. m. 

a) Determine a resistência elétrica desse fio. 

b) Se reduzirmos a área de secção transversal para 2 mm2, qual será o 

valor da resistência? 

 

Professor, explicar  sobre as Leis de 

Ohm: tensão, resistência, resistividade, 

influência do comprimento e da área. 

 



 

3- Com relação ao exercício anterior se dobrarmos o valor da área de secção 

transversal, mantendo o mesmo comprimento o que acontece com o valor 

da resistência? 

 

4- Uma lâmpada quando ligada a uma tensão de 220 V apresenta uma 

resistência de 110 Ω em seu filamento. Determine a intensidade de 

corrente elétrica nesse processo. 

 

5- Um resistor elétrico apresenta uma resistência elétrica de 10 Ω e 

intensidade de corrente elétrica de 0,5A. Qual a tensão que esse resistor 

está submetido? 

 

 

Exercícios complementares: 

 SAMPAIO e CALÇADA (2005, p. 311e 315) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Duração: 3 aulas) 

Professor, fazer a correção dos exercícios no 

quadro abordando com eles se o que eles 

encontraram nas medições com o multímetro se 

confirmou na atividade com relação à área e 

também se mudarmos o valor do comprimento 

observar o que acontece. 

Sugestão de infográfico sobre eletricidade: 

PROFLULA. 

 



 

3a ETAPA 
  Associação de resistores, com construção de experimentos. 

 Potencia elétrica, com cálculo para descobrir o consumo de cada aparelho 

elétrico. 

 Pós-teste. 

 

ATIVIDADE 1 

 

A1. Associação de resistores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dividir a turma em três grupos para montar associações elétricas em: 

série, paralelo e mista, cada grupo deverá montar um tipo de associação. 

A1.1 Materiais necessários:  

Grupo 1 (associação mista) 

- 3 bocais para lâmpada; 

Professor, explicar sobre a associação de 

resistores em: série, paralelo e mista. 



 

- 3 lâmpadas incandescentes; 

- fios para ligação 110 cm; 

- tábua de 30 cm x 40 cm; 

- 1 interruptor; 

- 1 terminal macho; 

- 6 parafusos para fixar os bocais; 

- chave de fenda; 

- fita isolante. 

                                                 

 

 

                                                               Figura 9: Mostra  modelo de associação mista 

 

                                                    Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

A1.2 Procedimento experimental: 

Cortar 3 pedaços de fio de aproximadamente 10 cm cada um, desencapar 

todas as pontas dos três pedaços do fio, com aproximadamente 1 cm cada. Fixar 

um dos pedaços do fio de 10 cm em baixo do bocal no parafuso, fazer do mesmo 

modo no outro lado em baixo do bocal com o outro pedaço de fio de 10 cm. Com 

o terceiro pedaço de fio de 10 cm fixar no segundo bocal uma ponta e a outra 

ponta do fio no terceiro bocal. 



 

Cortar dois pedaços de fio de aproximadamente 40 cm cada um, 

desencapar as duas pontas dos pedaços do fio em aproximadamente 1 cm cada, 

com um dos pedaços desse fio de 40 cm fixar no terceiro bocal que está ligado 

a outro bocal por um pedaço de fio, a outra ponta fixar no terminal macho. Com 

o segundo pedaço de fio de 40 cm, cortar o fio deixando um pedaço com 10 cm 

e outro com 30 cm, onde está cortado desencapar e acoplar um interruptor, um 

pedaço de fio cada lado do interruptor, na outra ponta do fio de 10 cm que está 

fixado no interruptor fixar no terminal macho. 

A ponta do fio de 30 cm conectar no segundo bocal que está ligado ao 

terceiro bocal, desencapar em 1 cm os dois fios que estão ligado ao terminal 

macho, a aproximadamente 20 cm do terminal, para conectar o primeiro bocal. 

Enrolar uma ponta do fio do primeiro bocal de um lado e a outra ponta do 

fio no outro lado, isola bem usando fita isolante, prende os bocais com os 

parafusos na madeira como mostra a figura 5. 

  

 

Grupo 2 (associação em série) 

Campainha 

- 1 bocal para lâmpada; 

- 1 lâmpada incandescente de 100 W; 

- 1 rele de carro queimado de 12 V; 

- fios para ligação; 

- 1 terminal macho; 

- tábua de 10 cm x 20 cm 

- 4 parafusos para fixar o bocal e o rele; 

- um pedaço de lata ou borracha para prender o rele; 

- chave de fenda. 

 

                                             



 

Figura 10: Mostra modelo de associação em série (Campainha) 

 

                                                                         Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Procedimento experimental como montar o experimento: 

 Um pedaço de fio duplo de aproximadamente 50 cm desencapar as duas 

pontas do fio 1 cm cada ponta, abrir uns 10 cm do fio duplo, fixar uma ponta do 

fio desencapado em uma ponta do bocal e a outra ponta do fio no rele. Pegar 

um pedaço de fio simples uns 10 cm, desencapar e fixar uma ponta no bocal e 

a outra no rele, como mostra a imagem 6, fixar o bocal na tábua usando 

parafusos, o rele pode ser fixo usando uma lata para contorna-lo ou um pedaço 

de borracha. A ponta do fio duplo que está livre, desencapar as duas pontas e 

colocar em um terminal macho. 

 

Grupo 3 (associação em paralelo) 

 - 3 bocais para lâmpada; 

- 3 lâmpadas incandescentes; 

- fios para ligação; 

- tábua de 30 cm x 40 cm; 

- 1 interruptor; 

- 1 terminal macho; 

- 6 parafusos para fixar os bocais; 



 

- chave de fenda; 

- fita isolante. 

 

 

                                                          Figura 11: Mostra modelo de associação em Paralelo 

 

                                                           Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Procedimento experimental 

Cortar dois pedaços de fio de 60 cm cada um e outros quatro pedaços de 

10 cm cada um, os pedaços de 10 cm desencapar todas as pontas 1 cm cada, 

fixar dois pedaços desse fio em dois bocais, um pedaço de fio cada lado do 

bocal. Com os dois pedaços de 60 cm, desencapar as duas pontas do fio, em 

uma ponta fixar o terminal macho e na outra ponta um bocal, a uma distância de 

30 cm e 45 cm do terminal macho desencapar os dois fios para fixar os outros 

dois bocais, após fixar, isolar com fita isolante. 

Em um dos fios próximo 15 cm do terminal macho cortar o fio e conectar 

o interruptor, prender esse conjunto montado na tabua usando parafusos 

conforme mostra a imagem 7. 

  Após montar os experimentos testar e analisar o que ocorre em cada um, 

anotando os dados no caderno. Depois cada grupo apresenta e explica o seu 

experimento para a turma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios complementares sobre associações elétricas. 

 SAMPAIO e CALÇADA (2005, p. 319 -20, 325 e 328). 

(Duração: 5 aulas) 

 

ATIVIDADE 2 

 

 

 

 

 

 

 

Cada aluno deve anotar a potência elétrica de no mínimo cinco aparelhos 

elétricos que tem em sua casa e o tempo médio que cada um fica ligado e trazer 

a fatura de energia elétrica mais recente possível para observarmos o valor do 

kWh. 

Calcular o consumo de energia elétrica diário e mensal de cada aparelho 

usando a fórmula  ΔE = P. t. Onde ΔE é o consumo de energia em kWh (quilo 

watts hora) ou J (Joule). P é a potência em kW (quilo Watts) ou em W (Watts) e 

Professor, explicar sobre potência elétrica e 

consumo de energia elétrica. 

Professor, você faz o fechamento comparando 

as associações. 



 

t é o tempo expresso em h (horas) se a potência estiver em kW ou em s 

(segundos) se a potência estiver em W. 

Obs: 1kWh = 3.600.000 J, pois 1K (quilo) = 10 3 = 1000 e 1h (hora) = 3.600s 

(segundos). 

Após calcular o consumo diário e mensal dos cinco aparelhos elétricos em 

kWh, analisar quanto gastaria em R$ (reais) esses aparelhos utilizando a fatura 

de energia de sua residência para observar o valor do kWh. 

 

 

 

 

  

 

Construir os gráficos do tempo x consumo de energia e consumo de 

energia x gasto em reais, usando a planilha eletrônica (BrOffice.org calc). 

No laboratório fazer as atividades do infográfico: LABVIRTUAL Em casa! 

Quem gasta mais! 

 

(Duração: 3 aulas) 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

Pós-teste, o mesmo questionário usado no pré-teste. 

O Pós-teste será aplicado para observar os conhecimentos adquiridos 

pelos estudantes com as atividades realizadas, se o objetivo foi alcançado ou 

não, que assuntos precisam ser melhorados ou adaptados. 

(Duração: 1 aula) 

Professor, você poderá levar os alunos ao 

laboratório de informática para construírem 

os gráficos referente ao consumo de 

energia na planilha eletrônica (BrOffice.org 

calc). 
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 Rua: Fernando Ferrari, nº 356        fone-fax: (46) 3526-1426 
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AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

Eu_____________________________________________________________, 

inscrito sob o RG nº______________________________, autorizo o meu (minha) 

filho (a) ___________________________________________, turma 3ª série 

______, a realizar a visita investigativa na Usina Hidrelétrica de Salto Osório no 

dia ____ de____ de 2015. Sob orientação e acompanhamento da professora Josaine 

Maria Venturin Gnoatto, responsabilizando-me por qualquer eventualidade que 

possa ocorrer. 

Certa de sua colaboração e compreensão, agradecemos. 

 

Atenciosamente, 

Direção e Professora. 

 

 

 

Assinatura dos pais e/ou responsável: _________________________________ 
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 
 
 

 

Termo de Cessão Pessoa Física para Pessoa Física  

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE 

 

 

(MODELO) 

 

 Nos termos disponíveis do artigo 49 da Lei n. 9.610, por este instrumento o(a) 

Sr(a),_____(nome do cedente), RG________________________, CPF_____________________, 

residente na _____________,bairro___________________, cidade___________________, na 

qualidade de titular dos direitos autorais, doravante denominado CEDENTE, cede gratuitamente, 

pelo prazo indeterminado e de modo absoluto, para utilização exclusiva da Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná o direito de uso referente ao(s) seguinte(s) material(is): 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

para o(a) professor(a) __________________________, RG____________________ da Rede 

Estadual de Ensino do Paraná,  nesta ocasião  denominada CESSIONÁRIO(A).  

 O CEDENTE fica ciente de que o material cedido pode ser publicado nas mídias impressa 

e/ou Web. 

 Esta cessão afasta o CEDENTE e seus herdeiros de receberem qualquer espécie de 

indenização ou compensação em virtude do uso e administração do material. 

 O(A) CESSIONÁRIO(A), por sua vez, compromete-se a utilizar o material descrito para 

Artigo Final, sem fins lucrativos e com objetivos educacionais.  

 Para efeitos, este termo vai assinado pelas partes. 

 

Curitiba, _________ de __________________de __________. 

 

_____________________________ 

CEDENTE 

_____________________________ 

CESSIONÁRIO(A) 

 


