


PRODUÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA TURMA - PDE/2016 

Título: Análise de Consumo de Energia Elétrica em Eletrodomésticos e 

Lâmpadas a partir dos Conceitos de Eletricidade 

Autor Irineo Englert 

Disciplina/Área Física 

Escola de Implementação do 

Projeto e sua Localização 

Colégio Estadual Antônio Maximiliano Ceretta, 

Rua Presidente Costa e Silva, 1350. 

Município da Escola Marechal Cândido Rondon – Paraná  

Núcleo Regional de 

Educação 
Toledo – Paraná  

Professor Orientador Dr. Emerson Mario Boldo 

Instituição de Ensino 

Superior 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – 

UNIOESTE 

Relação Interdisciplinar Não se aplica. 

Resumo 

O presente projeto tem como objetivo principal 
aprofundar conceitos básicos de eletricidade 
através da análise do consumo de 
eletrodomésticos e lâmpadas. Analisará 
algumas fontes de produção, o impacto 
ambiental, a demanda, o consumo e os custos 
de energia em uma residência. Assim, o 
conhecimento será assimilado pelo aluno 
levando-o à pesquisa, à investigação e à leitura 
para que o mesmo se beneficie do 
conhecimento e crie hábitos de economia 
doméstica. O trabalho será desenvolvido no 
Colégio Estadual Antônio Maximiliano Cerreta 
de Marechal Cândido Rondon, Paraná com os 
alunos do terceiro ano do ensino médio. A 
pesquisa tem por objetivo reduzir o desperdício 
de energia elétrica no seu cotidiano pela 
conscientização do uso de eletrodomésticos e 
lâmpadas. Também serão analisadas as 
etiquetas nas quais constam a potência e a 
tensão entre outras grandezas para que os 
alunos identifiquem quais aparelhos são mais 
econômicos. Será utilizado um simulador da 



Copel para ligar diversos aparelhos de um 
cômodo de uma casa e assim simular os 
gastos. Será construída uma maquete, com a 
ajuda dos alunos, que representará uma casa 
com lâmpadas, tomadas, interruptores e 
disjuntor para o estudo de seus elementos. O 
processo de discussão avaliará os métodos e 
recursos utilizados durante o desenvolvimento 
do projeto. 
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2. JUSTIFICATIVA 

A crescente demanda de energia elétrica consumida no Brasil, em 

determinadas épocas do ano, pode prejudicar o abastecimento em certas 

regiões. Um dos motivos que podem levar a esse quadro problemático são os 

períodos de estiagem que tornam o volume de água dos rios insuficiente para as 

hidrelétricas. Isso faz com que tenhamos que procurar outras fontes de energia 

com custo elevado de produção. Há situações em que ocorrem grandes 

prejuízos como no Oeste do Paraná. Esta região é grande produtora de criação 

de aves, suínos além de ser a terceira maior bacia leiteira. Logo a falta de energia 

elétrica e consequente falta de ventilação podem ocasionar um aumento na 

mortalidade dos animais devido às altas temperaturas. 

Novas formas de energia surgem com o propósito de redução de custos 

e preservação ambiental. A região Sul tem grande potencial de produção de 

energia com o manejo correto de dejetos animais que geram biogás, o qual pode 

ser usado como energia elétrica. 

No município de Marechal Cândido Rondon, foi construída uma pequena 

hidrelétrica no Rio Guaçú. A empresa Cercar Cooperativa de Eletrização Rural 

é responsável pelo projeto, pois há viabilidade pela hidrografia para a construção 

de outra usina de mesmo porte. 

Os alunos poderão adquirir outros conhecimentos sobre consumo de 



energia elétrica e suas formas de produção haja vista o grande potencial dessa 

região. Os estudos sobre os problemas e as viabilidades serão discutidos em 

sala de aula considerando a importância do consumo de eletrodomésticos. 

 

3. PROBLEMÁTICA 

Qual a importância do conhecimento da economia de energia elétrica e o 

impacto ambiental? 

 

4. OBJETIVO GERAL 

Estimular o aluno à pesquisa, à investigação e à leitura para que ele possa 

se beneficiar em sua vida, bem como a sociedade na qual ele está inserido, 

criando formas e hábitos diários que lhe traga economia e conforto e portanto ao 

mesmo tempo propicie melhor qualidade de vida. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Despertar o interesse pela Física; 

 Criar o hábito da investigação; 

 Desenvolver formas de economizar sem prejudicar o meio ambiente; 

 Crescer e sempre respeitar o mundo em que vivemos; 

 Buscar se aprofundar nos conhecimentos adquiridos em sala de aula; 

 Desenvolver hábitos de leitura diária sobre assuntos relacionados à 

Física que possam lhe ajudar no seu dia a dia; 

 Ampliar o conhecimento oportunizando o aluno a ter uma atividade 

profissional na área da eletricidade. 

 

5. MATERIAL DIDÁTICO – UNIDADE DIDÁTICA 

A Produção Didático-Pedagógica está organizada em 7 atividades 

totalizando 32 horas. Com elas, espero propiciar aos alunos uma maior 

compreensão sobre a economia de eletricidade no cotidiano dos mesmos que 

trata favorecer sua aprendizagem e, ao mesmo tempo, auxiliar e facilitar o 

trabalho pedagógico do professor dentro da sala de aula. 

Nas atividades os alunos trabalharão com o simulador PhET Interactive 

Simulations. Disponível em: 



https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/conductivity (PhET, 2016) e 

no simulador da COPEL (COPEL, 2016), que poderão ser trabalhados no 

laboratório de informática da escola (Paraná Digital). As atividades serão 

acompanhadas por mim e pelo laboratorista. 

As atividades serão desenvolvidas em sala de aula onde os conteúdos 

serão apresentados e associados com relação do seu dia a dia e de acordo com 

as DCEs (DCEs DE FÍSICA NO ESTADO DO PARANÁ, 2008). 

Esta produção didática de intervenção pedagógica está organizada com 

um total 7 atividades, totalizando 32 horas/aulas. Com elas, espera-se poder 

propiciar ao aluno uma maior compreensão sobre o tema da eletricidade, 

favorecendo sua aprendizagem e, ao mesmo tempo, auxiliar e facilitar o trabalho 

pedagógico do professor dentro da sala de aula. 

 

5.1 ATIVIDADE 1 - 2h 

Objetivo: 

Apresentar o projeto aos alunos. 

Metodologia: 

I – Exposição do banner referente ao projeto, quando na ocasião, serão 

discutidos os propósitos e as metas a serem alcançadas. 

II -  Fazer uma leitura do recorte das DCEs de Física (DCEs DE FÍSICA NO 

ESTADO DO PARANÁ, 2008, p. 60-61) abordando a importância de se trabalhar 

a eletricidade dentro do conteúdo estruturante eletromagnetismo, disponível no 

link: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_fis.pdf 

III - Fazer uma leitura e discussão do recorte da DCEs de Física sobre os 

encaminhamentos metodológicos utilizados para o desenvolvimento deste 

trabalho. (O papel da experimentação do ensino de Física p.71) e (A informática 

no ensino de Física p.77 – 78) disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/diretrizes/dce_fis.pdf 

IV - Propor uma discussão sobre o uso da eletricidade no cotidiano das pessoas. 

 

 

 

 

Sugestão de Atividade:   

1- Propor uma discussão sobre o porquê do horário de verão.  

2- A sociedade utiliza a energia elétrica de forma correta? Por que? 

Justifique: 



5. 2 ATIVIDADE 2 - 6h 

Objetivo: 

Estimular aos alunos a conhecer as diversas formas de geração de 

energia elétrica, bem como os impactos ambientais por elas causadas. 

Metodologia: 

I - Os alunos serão submetidos a uma avalição diagnóstica. Essa avaliação será 

fundamental para apontar as dificuldades dos alunos sobre a forma de 

economizar energia elétrica e os problemas ambientais ocasionados desde a 

sua geração até o seu consumo. O trabalho será desenvolvido de uma forma 

mais especificamente aos problemas encontrados, com apresentações de 

vídeos relacionados a geração de energia elétrica aos problemas e impactos 

ambientais causados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão da avaliação diagnóstica item I: 

1- Quantas vezes por dia você abre a porta da geladeira? 

a) (   ) nenhuma                                 d)  (   ) 1 à 3 vezes 

b) (   ) 4 à 6 vezes                              e) (   ) 7 à 9 vezes 

c) (   ) mais de 9 vezes 

 

2- Na sua opinião qual dos seguintes aparelhos elétricos consomem 

mais energia elétrica durante 1h de funcionamento na sua potência 

máxima? 

a) (   ) lâmpada incandescente          d) (   ) computador 

b) (   ) chuveiro                                   e) (   ) celular 

c) (   ) secador de cabelo 

 

3- Na Física você acha importante o estudo da economia doméstica? 

a) (   ) sim                      b) (   ) não                       c)(   ) talvez 

Justifique:........................................................................................... 

4- Cite três fontes de produção de energia elétrica: 

 

5- Quais das seguintes alternativas são fontes de energia renovável? 

a) (   ) petróleo                                       d) (   ) álcool 

b) (   ) carvão mineral                            e) (   ) hidrelétrica 

c) (   ) eólica 

 

6- Hoje, por iniciativa das companhias de geração de energia elétrica 

é recomendável a utilização de lâmpadas LED. Por quê? Justifique: 

 



II – Nessa etapa serão apresentados alguns vídeos para que os alunos 

possam ter uma maior compreensão das formas de geração de energia elétrica. 

Sugestão de vídeos, com conteúdo referente a geração de energia elétrica: 

 Vídeo 1: De onde vem a Energia Elétrica? Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc 

 Vídeo 2: De onde vem a energia? Disponível em: 

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

 Vídeo 3: As diferentes formas de produção de energia elétrica e o impacto 

ambiental. Disponível em: 

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

 Vídeo 4: Geração de Energia Elétrica pelas Ondas do Mar. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jm0ezFR2N6g 

 Vídeo 5: Energia Renovável. Parte 6 de 6. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=s6hfoeIdebc 

 Vídeo 6: Hidrelétrica principal fonte de energia do Brasil. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9lX-71NXnwA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda:  

1 – Qual é a forma de geração de energia elétrica predominante no 

Brasil? Por quê? 

2 - Como ocorre a geração de energia elétrica em uma usina 

Hidroelétrica? E como é que essa energia elétrica chega até nossas 

casas? 

3 – Considere a geração de energia elétrica (Hidroelétrica, eólica e 

Energia solar – células fotovoltaicas), além da geração de energia, o 

que as três possuem em comum? Justifique: 

4 – Porque a geração de energia elétrica em usinas Nucleares é pouco 

utilizada? Justifique: 

5 – Dentre as formas de geração de energia elétrica que você conhece, 

qual a que menos prejudica o meio ambiente? Justifique: 

6 – Discuta com seus colegas sobre a importância da busca de fontes 

alternativas de geração de energia. Justifique: 



III – Dividir os alunos em grupos, solicitando que cada grupo pesquise em livros 

e também na internet sobre as diversas formas de geração de energia elétrica, 

apontando suas vantagens e desvantagens bem como os impactos ambientais 

causados por cada uma delas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

IV – Para finalizar esta atividade, serão realizadas apresentações aos demais 

alunos da turma, utilizando-se de cartazes e/ou vídeos, com o resultado de suas 

pesquisas. 

 

5.3 ATIVIDADE 3 - 4h 

Objetivo: 

Despertar no aluno a consciência e importância do uso correto da energia 

elétrica. 

Metodologia 

I - Em continuidade, faremos uso de um simulador de consumo de energia, 

disponível em: http://www.copel.com/hpcopel/simulador/index.htm. A Copel 

disponibiliza este simulador de consumo, por meio do qual se pode simular o 

consumo gasto de energia de diversos aparelhos elétricos nos diferentes 

cômodos de uma residência. 

II – Solicitar aos alunos que montem uma tabela contendo os aparelhos 

eletroeletrônicos residenciais de cada um e utilizando o simulador, fazer uma 

Sugestão de Temas para a Pesquisa 

 

 Pesquisar sobre a geração de energia menos agressivas ao meio 

ambiente, isto é, com menor impacto ambiental; 

 Energia Geotérmica; 

 Energia solar; 

 Energia eólica no Brasil; 

 Energia nuclear 

 Energia elétrica através da Biomassa 

 



simulação de seu consumo diário e também mensal, bem como o seu gasto em 

reais.  

Quadro 1: A utilização do simulador demonstrando o consumo mensal e o custo 

de alguns aparelhos elétricos de uma residência. 

Aparelho elétrico Quant. de 

aparelhos 

Potência 

(W) 

Tempo 

de uso 

Período Consumo 

(KWh) 

 

Custo 

(R$) 

Chuveiro elétrico       

Torneira elétrica       

Lâmpada       

Computador        

Geladeira       

Forno Elétrico       

Freezer       

Secador de cabelo       

Micro-ondas       

Barbeador       

Notebook       

Tv       

Ar condicionado       

Chapinha       

Ventilador       

   

Consumo aproximado da conta de luz Valor aproximado (R$) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Atividade 

1. O consumo de energia elétrica de um aparelho elétrico, depende 

de que? Justifique: 

 

2. Qual dos seguintes aparelhos elétricos consomem mais energia 

elétrica durante 1h de funcionamento na sua potência máxima? 

a) (   ) celular                              d (   ) geladeira 

b) (   ) secador de cabelo           e (   ) forno elétrico 

c) (   ) lâmpada de led 

 

3. Que ações você poderia desenvolver para reduzir o consumo de 

energia elétrica da sua casa, observando o resultado final da 

Tabela 1? Justifique 

 



5.4 ATIVIDADE 4 - 6h 

Objetivo: 

Mostrar aos alunos o consumo de energia elétrica de alguns aparelhos 

eletrodomésticos residenciais. 

Despertar no aluno a consciência e importância do uso correto da energia 

elétrica. 

Metodologia: 

I – Cada aluno deverá elaborar uma tabela que contenha os dados de 

eletrodomésticos tais como: geladeira, forno elétrico, micro-ondas, etc., 

informando a quantidade de aparelhos, a potência, tempo de uso diário, tempo 

de uso mensal. Após isso o aluno será guiado para o cálculo do consumo de 

energia gasta em Watt hora e o custo em reais por mês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Atividade:   

1- Considere uma lâmpada comum (incandescente), com as seguintes 

especificações do fabricante: 60W - 127V. Responda: 

a) Qual o significado dessas especificações? 

b) Supondo que essa lâmpada, respeitando as especificações do 

fabricante, fique ligada durante 5 horas por dia, qual será o seu 

consumo em watts, quilowatts e em Joule? 

2- Uma lâmpada de 15W fica ligada 5h por dia. Qual a energia 
consumida em Joules (J) em um mês por esta lâmpada? (Considere 
que um mês tem 30 dias). 
 
3- Considere uma família com 5 pessoas onde cada um durante o 

banho demora 20 minutos diários e utiliza um chuveiro cuja potência é 

7500 Watts, quando submetido a 220 volts. Qual será o consumo e o 

custo mensal desta família em reais referente a utilização desse 

chuveiro, sabendo que o custo de 1 KWh é de R$0,64? Considere o 

mês com 30 dias. 

4- Que ações poderiam ser adotadas para diminuir o consumo e o 
custo mensal, da família referente ao exercício anterior, com a 
utilização do chuveiro elétrico? 
 

Obs: Antes da elaboração da tabela o professor deverá, através das aulas 

expositivas trabalhar com o conteúdo de potência (Watts, quilowatts e Joules) e o 

consumo de energia elétrica de alguns aparelhos elétricos. Bem como, trabalhar 

com leitura e interpretação dos valores nominais existentes nos aparelhos 

elétricos. 



II – Elaboração de uma tabela contendo as especificações do fabricante (dos 

aparelhos elétricos), onde os alunos calcularão os consumos e os gastos de 

energia elétrica de acordo com a quantidade de aparelhos elétricos existentes 

na residência de cada um conforme a tabela a seguir: 

 

Quadro 2: Coleta de dados e informações dos aparelhos elétricos e seus 

respectivos valores nominais. Demonstrando o consumo e o custo dos aparelhos 

elétricos de uma residência. 

Aparelho elétrico Quant. de 

aparelhos 

Potência 

(W) 

Tempo 

de uso 

Período Consumo 

(KWh) 

 

Custo 

(R$) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   

Consumo aproximado da conta de luz Valor aproximado (R$) 

  

 

III - Nessa etapa serão apresentados alguns vídeos para que os alunos possam 

ter uma maior compreensão e conscientização do uso correto de energia elétrica. 

Sugestão de vídeos, com o conteúdo referente ao uso correto e economia de 

energia elétrica: 

 Vídeo 1: Referente a utilização de um chuveiro elétrico. Disponível em: 

http://g1.globo.com/mg/vales-mg/mgintertv-2edicao/videos/v/veja-dicas-

de-como-economizar-energia-eletrica-na-hora-do-banho/4285779/  

 Vídeo 2: Referente a construções e reformas residenciais. Disponível em: 

http://reforma-construcao.blogspot.com.br/2011/06/video-educativo-

sobre-economia-de.html 

 Vídeo 3: Este vídeo apresenta uma reportagem sobre o consumo 

consciente de energia elétrica praticado por uma família. Disponível em: 



http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10

441 

 Vídeo 4: Você não Sabia? - HORÁRIO DE VERÃO. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=KM0CUja54S8.   

III – Pesquisas na internet sobre o uso correto da energia elétrica. Para o 

desenvolvimento dessa atividade deixo como sugestão o endereço de alguns 

sites:  

 Manual de Economia de Energia.  Disponível em: 
http://www.pucrs.br/biblioteca/manualuse.pdf 
 

 Manual de Economia de Energia Elétrica na Escola. Disponível em: 
http://ecoreporter.abae.pt/docs/apoio/Manual_de_Economia_de_Energia_
Eletrica_na_Escola.pdf. 
 

 Veja dicas de como economizar energia elétrica na hora do banho. 

Disponível em: http://g1.globo.com/mg/vales-mg/mgintertv-2edicao/ 

videos/v/veja-dicas-de-como-economizar-energia-eletrica-na-hora-do-

banho/4285779/ 

 Economia de Energia Elétrica em Casa. Disponível em:  

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=104

41 

IV – Elaborar uma discussão com propostas dos alunos como formas de 

economizar energia elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questões Orientadoras para Discussão 

1. Qual foi a finalidade do Horário de Verão? 

2.  Você acha importante a aplicação desta medida (HORÁRIO DE 

VERÃO), como forma de reduzir o consumo de energia? 

Justifique: 

3. Todos os estados brasileiros adotam o horário de verão? Por quê? 

4. Você acha importante que sejam realizadas campanhas de 

conscientização das pessoas para economizar energia elétrica? 

Justifique:  

5. Que ações você já desenvolve para economizar energia elétrica, 

em sua casa? 

 



5.5 ATIVIDADE 5 – 7h 

Objetivo: 

Incentivar o aluno a conhecer o circuito e instalação elétrica residencial e 

seus dispositivos de manobras e segurança. 

Despertar no aluno a consciência e importância do uso correto da energia 

elétrica. 

Metodologia 

I - Realizar uma pesquisa e confeccionar uma maquete sobre as instalações 

elétricas de uma residência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

Confecção de uma maquete com as instalações elétricas de 

alguns cômodos de uma residência. 

 Material necessário: Instalação Elétrica Residencial. 

 Caixa de papelão para sapatos ou similar 

 Fios de cobre 

 1 suporte para pilha 

 3 lâmpadas de 1,5V com soquetes 

 2mini-interuptores tipo SPST 

 2mini-interruptores SPDT 

 1 pilha de 1,5V 

 Fita adesiva 

Montagem: Primeiramente desenhe o projeto de um circuito elétrico 

abrangendo os cômodos da casa. Obedecendo o seguinte critério, a 

sala deve ter duas lâmpadas conectadas a dois interruptores, 

permitindo que sejam ligadas e desligadas simultaneamente. Esses 

interruptores devem estar em pontos diferentes do ambiente e nos 

demais cômodos somente uma lâmpada com um interruptor. Além 

disso também será necessário a instalação de uma chave geral, 

localizada em um ponto estratégico da casa (quadro geral de 

distribuição), permitindo que seja ligado e desligado todo o conjunto 

elétrico da maquete. Esta atividade pode ser adquirida a partir do livro 

Física em Contextos de Maurício Pietrocola, p.102.   

 



II – Demonstrar a ocorrência de um curto circuito utilizado o experimento.  

Desenvolvimento:  

 O experimento confeccionado terá instalação representando as ligações 

principais (rede) e as secundárias, isto é, representando os cômodos de uma 

casa (sala, cozinha, banheiro, quartos). Em cada cômodo terão os dispositivos 

de manobra e lâmpadas e ainda terá o disjuntor que é um dispositivo de 

segurança. 

 

5.6 ATIVIDADE 6 - 5h 

Objetivo: 

Levar os alunos a conhecerem o funcionamento de uma usina hidrelétrica. 

Metodologia: 

Visitar a uma usina hidroelétrica no rio Guaçú que pertence a empresa de 

eletrificação rural Cercar, para a visualização e a compreensão do 

funcionamento de uma usina hidroelétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE: 

1- Com base em sua visita, como ocorre a geração de energia 

elétrica? Justifique: 

2- Cite algumas vantagens e desvantagens da utilização de uma 

usina hidroelétrica.  

3- O que pode ocorrer se diminuir a quantidade de água de uma 

barragem hidroelétrica. Justifique: 

4- Quais as vantagens e desvantagens da produção de energia 

elétrica em pequena escala? 

5- Quais impactos ambientais que uma hidrelétrica de pequeno 

porte causa ao meio ambiente?  

6- Faça um pequeno relatório contendo informações do ano de 

construção, a área ocupada por ela, volume de água do 

reservatório (represa), quantidade de geração média de energia 

elétrica e qual a população que ela atende. 

 

 



5.7 ATIVIDADE 7 – 2h 

Objetivo: 

Verificar qualitativamente o desenvolvimento do projeto. 

Metodologia 

Organizar uma discussão para avaliação dos métodos e recursos 

utilizados durante o desenvolvimento do projeto com relação ao conteúdo 

trabalhado. 

Avaliação dos métodos e recursos utilizados durante o desenvolvimento 

do projeto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sugestão de Questionário: 

1) Você acha importante o estudo da eletricidade na disciplina de Física para o seu 

cotidiano? 

(    )  sim.         (    )  não.             Justifique................................................ 

2) O material elaborado pelo professor contribuiu para a compreensão e 

conscientização a respeito da necessidade de economizar energia elétrica? 

(    )  sim.        (    )  não.              Justifique:................................................ 

3) A forma como foi elaborado o material proporcionou a você maior motivação para 

realizar as atividades? 

(    ) sim.        (    ) não.             Justifique:................................................... 

4) Você teve compromisso e responsabilidade durante o desenvolvimento das 

atividades? 

(    ) sim.       (    ) não.              Justifique:................................................... 

5) O professor demonstrou segurança e auxiliou você durante o desenvolvimento 

das atividades? 

(    ) sim.       (    ) não.              Justifique:.................................................. 

6)  Esse material contribuiu para a sua conscientização sobre a importância da 

economia doméstica e a conservação do meio ambiente. Que atitudes ou mudanças 

você acha necessário e que podem ser implementadas a curto prazo sobre encomia 

de energia elétrica? Justifique:............................................... 

7) Você notou algumas mudanças de atitudes, tanto sua, como a de seus colegas, 

com relação a ações que promovem a economia de energia elétrica, durante e após 

o desenvolvimento deste projeto? 

....................................................................................... 

 



6. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 O conteúdo será apresentado instruindo os alunos em sala de aula, 

considerando a parte teórica, sob a forma de aula expositiva, utilizando-se de 

banner, TV multimídia, quadro, giz, projetor, etc. Será preparado material com 

atividades impressas na forma de tutorial, ou seja, do passo a passo. Os alunos 

trabalharão com construção de instalação elétrica em forma de maquete, em 

laboratório de informática utilizarão o simulador da COPEL para complementar 

as aulas proporcionando facilitando aos alunos uma compreensão dos 

conteúdos de Física e de que forma isso poderá proporcionar a eles benefícios 

na economia de eletricidade e também preservando o meio ambiente. A 

avaliação vai acontecer de forma contínua em relação as atividades estudadas 

e de forma qualitativa dos conteúdos no processo ensino aprendizagem. 
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