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APRESENTAÇÃO 

 

       Considerando a localidade, os meios de produção em destaque e a 

realidade da maior parte dos alunos do município de Matelândia, verifica-se a 

necessidade de conhecer formas de energias alternativas e renováveis como 

possibilidade de economia, bem como sua utilização na propriedade rural. 

Tudo pelo simples fato de possuírem recursos disponíveis e acessíveis de 

produção desta forma de energia em sítios, chácaras ou fazendas da região. 

Assim, este projeto visa conscientizar o aluno em estudo a colaborar com o 

meio ambiente com atitudes e posturas sustentáveis. 

      Por razões sociais diversas, todo cidadão tem direito à educação, mas 

sabemos que muitos dos nossos alunos, por razões sociais diversas, não 

darão continuidade aos estudos e assim continuarão na atividade rural. Por 

isso a importância de orientá-los quanto à viabilidade e possibilidade de 

utilização e da conservação de forma sustentável e inteligente do solo, da 

água, do ar e dos meios de produção presentes em sua área de trabalho, ou 

seja, o meio rural. 

       A maioria dos alunos envolvidos nessa pesquisa são filhos de produtores 

rurais como avicultores, suinocultores e produtores de leite. São também 

grandes consumidores de energia elétrica na propriedade e na produção. Usa-

se a mesma para iluminação, higienização, manutenção de equipamentos, 

aquecimento, refrigeração e funcionamento de motores em geral. O uso da 

energia convencional encarece o custo da produção, portanto, o resultado é o 

elevado preço das tarifas de energia elétrica. Por conseguinte, o consumidor 

em geral arca com o custo deste tipo de energia. O conhecimento das fontes 

de energias renováveis e não renováveis passíveis de comparação pode surgir 

a partir da reflexão feita pelo homem no que tange ao cenário apresentado. 

Assim, ações sustentáveis favorecem às melhorias nos setores econômico e 

ambiental. 

         Com o estudo das Energias Renováveis, propõem-se conhecer novas 

fontes energéticas versáteis, menos danosas ao meio ambiente e sustentáveis. 

De imediato, até pelo baixo custo de implantação, torna-se, entre outros, viável 

a construção de biodigestores voltados para a produção do biogás. Ainda 



porque os dejetos animais exigem destinação correta através de legislação 

vigente. Tudo pelo fato de contaminarem o solo e emitirem gases tóxicos como 

metano e o dióxido de carbono, que causam a destruição da camada de ozônio 

e provocam o aquecimento global. Então, pensando dentro da legislação, ao 

adotar determinada postura, colabora-se com o meio ambiente e ainda se 

usufrui do gás para cozimento dos alimentos, além de economizar dinheiro. 

        Ainda, tratando-se de economia, sabemos que a dependência da energia 

elétrica é cada vez maior, não bastando no meio rural agora apenas a busca 

por energias alternativas, mas torna-se um dilema a questão enérgica no 

campo, e surge a responsabilidade de repensar hábitos de consumo, e também 

a maneira utilizar e adquirir equipamentos mais eficientes e menos 

consumidores de energia elétrica. 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

     O contato do homem com a natureza sempre resultou de observações e 

experimentações com o intuito de desvendar seus segredos e dominá-la para 

melhorar sua qualidade de vida, assim foi com a eletricidade que resultou em 

muitos benefícios à humanidade (FERRARO, 1991 p. 07). Lembrando que a 

história da eletricidade começa com uma descoberta do filósofo e sábio grego 

Tales de Mileto, no século VI antes de Cristo. Ele notou que o âmbar (resina 

fóssil encontrada em forma de nódulos ou bastões, em tonalidades que variam 

do amarelo ao castanho), ao ser atritado (esfregado) com um tecido qualquer 

ou com a pele de um animal, adquiria a propriedade de atrair pequenos 

fragmentos de palha, pedacinhos de folhas secas, fios de cabelo e outros 

objetos leves. Foi assim, a partir de uma observação tão simples e 

aparentemente tão insignificante, teve início essa importante ciência, ligada ao 

desenvolvimento e ao progresso de nossa civilização: a eletricidade. 

    No desenrolar da história, muitos homens fizeram parte para que essa 

simples observação tomasse tamanha dimensão e trouxesse inúmeros 

benefícios e grande progresso à humanidade. Assim, exige-se cada vez mais 

demanda de energia elétrica, e tudo por conta do conforto que esta 



proporciona, bem-estar e comodidade, também pelo desenvolvimento acirrado 

das tecnologias e da ciência. Logo, sabe-se que toda a estrutura da civilização 

agora tem como base a eletricidade, faz-se necessária reflexão séria sobre a 

forma de produção e consumo da mesma, porque novos avanços tecnológicos, 

novas descobertas, novos processos industriais e etc., tudo exige cada vez 

mais energia elétrica. 

       É fundamental a conscientização da necessidade de se economizar a 

energia elétrica que demanda de recursos naturais muitas vezes esgotáveis e, 

por outro lado, conhecer energias renováveis a fim de se viabilizarem projetos 

e que se desenvolvam ações no sentido de preservar para garantir o 

desenvolvimento cada vez mais de forma sustentável. 

 

Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Deve 
ser socialmente justo, ambientalmente correto e 
economicamente viável (PRADO, 2012, p. 07).  

 

       Logo, o estudo de fontes de Energias Renováveis não somente permite 

que sejam adquiridos conhecimentos, mas também o estudo oportuniza 

mudança de postura frente à realidade da qual se faz parte, adquirindo 

responsabilidade e compromisso com o planeta e com a vida, conforme 

argumenta Pedro Uczai em seu livro “Inevitável Mundo Novo” de 2009. 

 

Para rompermos com esse ciclo, precisamos entender de uma 
vez que meio ambiente não é assunto só de ambientalista. 
Esse tempo passou! Preservação ambiental deve ser 
preocupação de cada um de nós porque é condição de 
sobrevivência da raça humana. Talvez seja necessário até 
retomar a teoria de Gaia, pela qual o planeta é um ser vivo. Os 
cada vez mais sérios fenômenos meteorológicos observados 
no mundo, como inundações, estiagens, vendavais, terremotos 
e tsunamis, fazem pensar no planeta Terra como um ser vivo, 
sim, e que reage aos ataques que sofre (UCZAI, 2009, p.144). 

 

          A qualidade de vida do Planeta tem sido alterada devido à elevada 

emissão de gases como o metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2), através 

da produção do biogás, do qual pode se aproveitar o potencial energético para 

a produção de energia térmica que tem como pontos positivos energia limpa, 



acessível, baixo custo, menos poluição e destinação correta dos dejetos 

animais proporcionando economia, menos impactos ambientais e melhoria no 

setor energético na propriedade rural. O Programa Globo Rural, exibido na 

Rede Globo dia 09-10-2016, mostrou mudança nas pequenas propriedades 

rurais que instalaram biodigestores para produção do biogás, com melhorias na 

qualidade de vida local, servindo-nos como exemplo positivo (GLOBO RURAL, 

2016). 

     O Biogás é um gás natural resultante da fermentação anaeróbica (ausência 

de ar), de dejetos animais, resíduos vegetais e lixos em condições adequadas 

para biodigestores na geração do biogás, que resulta na produção de 

biofertilizantes, que diminuem danos ambientais. 

     Em nosso país, nas décadas de 70 e 80, parte dos suinocultores começou a 

participar de programas de implantação de biodigestores com finalidade de 

gerar energia, produzir biofertilizantes e diminuir os impactos ambientais. 

Dessa forma, o objetivo dos programas era 

 

[...] reduzir a dependência das pequenas propriedades rurais 
na aquisição de adubos químicos e energia térmica para os 
diversos usos (cozimento, aquecimento, iluminação e 
refrigeração), bem como reduzir a poluição causada pelos 
dejetos animais e aumentar a renda dos criadores. 
Infelizmente, os resultados não foram os esperados e a maioria 
dos sistemas implantados acabaram sendo desativados. 
(KUNZ; OLIVEIRA, 2006, p. 28). 

 

          Ainda, de acordo com os autores citados, os referidos programas para 

construção de biodigestores não deram certo por falta de conhecimento 

tecnológico, custo elevado, falta de equipamentos para o biogás e a baixa 

durabilidade dos materiais que o compunham. Hoje, o discurso já é outro e se 

vê que o Biogás vem relacionado às Energias Renováveis, como alternativa 

para o produtor rural que tem responsabilidade legal de diminuir os impactos 

negativos da produção animal e aumentar as possibilidades de economias de 

custo dentro da propriedade rural, sendo então uma boa alternativa. Enfim, a 

produção do Biogás vem sendo uma alternativa viável para os produtores 

rurais reduzirem os custos energéticos, redução de impactos negativos 

causados ao meio ambiente e adequação às leis vigentes.  



Segue endereço eletrônico de modelo ilustrativo de como construir um 

Biodigestor: http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/int.php?id=67.  

    

OBJETIVOS 

   

     Pesquisar formas de economizar energia elétrica e conhecer fontes de 

Energias Renováveis e sua viabilidade na zona rural de Matelândia/PR, e 

assim contribuir para o bem-estar social, econômico e ambiental. E sempre 

proporcionar, na medida do possível, mais qualidade de vida pelo 

conhecimento aplicado. Desta forma, nas aulas de física, que irão da teoria à 

prática, com uso do livro didático e do quadro de giz à interferência na 

realidade da vida do aluno e da comunidade do contexto social e 

histórico/geográfico da aplicação da prática pedagógica; mudar para melhor a 

vida da gente com a mediação e aplicação do conhecimento transmitido e 

produzido na esfera colegial. 

 

FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 

    

  Este material da presente unidade didática tratará de realizar uma perspectiva 

conforme CAMPOS e NIGRO (1999, p.142), os quais ressaltam que "uma 

demonstração prática também pode servir para ilustrar uma exposição teórica 

do professor, permitindo que os alunos conheçam de forma mais palpável as 

teorias abstratas".  

      No intuito de esclarecer, define-se aqui de antemão os conceitos a serem 

estudados, referentes ao objeto de estudo que será abordado, sempre 

propondo situações de ensino-aprendizagem de conteúdos procedimentais. 

Citando os mesmos autores, estes explicam que  

 

os conteúdos procedimentais referem-se ao "saber fazer", ou 
seja, as técnicas, métodos e destrezas. Depois de aprendidos, 
tais procedimentos possibilitam de certas tarefas, razão pela 
qual podemos dizer que os conteúdos procedimentais são 



aqueles relacionados à aprendizagem de "ações específicas" 
(CAMPOS; NIGRO, 1999, p.47). 

 
     Para adequar-se à nova realidade, na qual os alunos interagem com as 

novas tecnologias que possibilitam maior entrosamento, haverá uso de tais 

ferramentas na construção do conhecimento. A mediação tecnologia e 

experimentação é fundamental para que o ensino aprendizagem seja mais 

efetivo e atraente. E, ainda, neste projeto, lança-se mão da mobilidade 

atualmente tão propalada, como apoio e recurso didático, 

 

[...] a informática aplicada à educação tem funcionado como 
instrumento para a inovação. Por se tratar de uma ferramenta 
poderosa e muito valorizada pela sociedade, facilita a criação 
de propostas que ganham logo à atenção de professores, 
coordenadores, diretores, pais e alunos (ALMEIDA; FONSECA, 
2000, p.16). 

 

     É fundamental conhecer o ambiente educacional e inserir outras 

ferramentas quando possíveis para aprimorar técnicas e facilitar a 

comunicação e a aprendizagem com novas estratégias que promovam maior 

atividade cognitiva. 

 

ATIVIDADES 

 

ATIVIDADE 1 

Carga horária: 08 horas/aula; 

 

JUSTIFICATIVA: No primeiro momento, será apresentado aos alunos o projeto 

de intervenção pedagógica com o tema "Energias Renováveis como Forma de 

Economia na Zona Rural". Tudo para a apreciação e o desenvolvimento   do 

projeto, busca-se a participação dos envolvidos, com o intuito de alcançar a 

conscientização no uso correto da energia elétrica através de atitudes 

coerentes, viáveis e para fazer conhecer mais sobre questões relacionadas à 

mesma e com o meio ambiente, tendo postura e educação, além do consumo 

de forma eficaz e consciente. 



 

OBJETIVO: Conhecer os vários tipos de energias renováveis e não renováveis. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

1- Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica. (Utilizarei o banner o 

qual ficará exposto na sala);  

2- Apresentação das Energias Renováveis e as não-renováveis através de 

slides https://www.youtube.com/watch?v=nWj57Kf3sEo (aparelho de 

multimídia); 

3- Pesquisa na internet: Em grupos, onde cada qual irá pesquisar uma forma 

de Energia Renovável respondendo às perguntas (com computadores no 

Laboratório de Informática ou celulares e notebooks trazidos pelos alunos): 

Questões orientadoras para a pesquisa dos alunos: 

a) Com relação à forma de Energia renovável citada, descreva seu 

funcionamento, viabilidade, custo de aplicação, tempo provável de retorno do 

investimento e se há políticas públicas de incentivo para sua instalação; 

b)  O potencial de energia renovável no Brasil é imenso, em especial de origem 

de resíduos de biomassa, solar e eólica. A extensiva disponibilidade de 

resíduos de biomassa no Brasil coloca o país em uma posição favorável para 

expandir sua capacidade produtiva de bioenergia.  

Além disso, o alto custo de energia da rede e incidência de impostos viabiliza a 

produção de energia mesmo em micro e pequena escalas. 

(http://ekosbrasil.org/energia-renovavel.html). Embora muitas tecnologias sejam 

financeiramente atraentes, elas não são implantadas em virtude da aversão 

aos riscos e ao contexto econômico adversos. Conforme site citado, leia mais 

sobre o assunto em destaque e faça uma síntese do que achou mais 

interessante para expor aos demais colegas da classe. Poderão ser utilizados 

outros sites como pesquisa se assim achar necessário;  

c) Já ouviu falar em crédito de carbono?   

A partir do ano 2000, foram criados projetos de redução da emissão de gases 

que aceleram o aquecimento global. Trata-se do mercado de créditos de 

carbono que surgiu a partir do Protocolo de Quioto, acordo internacional que 

estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam reduzir entre 2008 e 2012 

https://www.youtube.com/watch?v=nWj57Kf3sEo
http://ekosbrasil.org/energia-renovavel.html


suas emissões de gases de Efeito Estufa (GEE), 5,2% em média em relação 

aos níveis medidos em 1990. 

4 -  Pesquise na internet: 

Questões orientadoras: 

a)O que prevê o protocolo de Quioto? 

b) Como é medida a redução de emissões de GEE? 

c) Qual o resultado da redução ou remoção da atmosfera? 

d) E como procedem nações que não conseguirem reduzir ou não o 

desejarem? 

e) Em nosso país, no Brasil, há regulamentação do mercado de carbono, no 

entanto não existem demandas por estabelecer metas obrigatórias internas, 

alegando gerar problemas para a economia, pois geraria custos e diminuiria a 

competividade perante outros países em desenvolvimento. Pesquise algumas 

iniciativas sustentáveis desenvolvidas em nosso país que se beneficiaram dos 

créditos de carbono e descreva as ações tomadas. 

f) Conforme, MAZUR e MILES, 2009, p.159: 

 

"A sustentabilidade realmente pode, e deve estar no centro do 

planejamento atual das companhias em termos de, por 
exemplo, para onde os mercados vão convergir e quais serão 
alguns dos fatores de risco futuros. Neste nível fundamental, a 
sustentabilidade significa para uma empresa se ela será capaz 
de continuar nos negócios".   
 

- Os referidos autores, na sua expressão, esclarecem a necessidade que se 

apresenta a todos os envolvidos no sistema econômico vigente, e que, como 

garantia para se manter na lida, se fazem necessárias atitudes de preservação 

com valores ativos.  

Na sua propriedade rural, na sua produção econômica, na sua casa, nos 

seus hábitos, pense ações possíveis de como atuar, de maneira a proteger o 

meio ambiente, cumprir com as regulamentações impostas à produção e 

aumentar a renda ou diminuir as despesas através de ações inteligentes ou 

apenas usando   equipamentos de forma eficiente.  

5 - Apresentação da Pesquisa: poderão ser utilizadas ferramentas 

tecnológicas, cartazes ou demonstrações que ficarão expostos no saguão do 

colégio a fim de mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido. Sugestão 



para pesquisa: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/entenda-como-

funciona-o-mercado-de-credito-de-carbono. 

 

ATIVIDADE 2 

Carga horária: 12 horas/aula 

 

JUSTIFICATIVA: Os gases de efeito estufa (GEE) tem causado mudanças 

principalmente no clima nos últimos anos e diminuído a qualidade de vida no 

planeta. Para tentar reverter e melhorar esses danos causados por esses 

gases, sugere-se as Energias Renováveis. Em atenção especial às áreas 

rurais, destacamos a biomassa como grande fonte disponível, da qual é 

possível aproveitar o potencial energético para obtenção da energia térmica, o 

Biogás, que é uma opção de energia renovável de bom rendimento, 

economicamente viável, contando que proporciona energia limpa e finalidade 

correta dos dejetos animais, ajudando no controle das emissões dos GEE. 

 

OBJETIVO: Conhecer e admitir o uso do Biogás como possibilidade econômica 

e sustentável na propriedade rural. 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO METODOLÓGICO: 

- Elaborar perguntas a serem feitas  na visitação utilizando a reportagem 

exibida na Rede Globo no programa Globo Rural do dia 09/10/2016, disponível 

em  https://www.google.com.br/search?q=globo+rural+dia+9+de+outubro, o 

qual mostra a realização de um projeto de implementação do Biogás em 

pequenas propriedades rurais com a finalidade de aproveitar os dejetos 

animais e melhorar a economia local.  

- Discussão do texto: leitura em Jornal Itaipu Sustentável relacionando ao 

programa "Cultivando Água Boa", no qual trata da ética do cuidado e respeito 

ao meio ambiente e inspira ações, disponível em: 

http://www.cultivandoaguaboa.com.br/sites/default/files/iniciativa/JORNAL_ITAI

PU_SUSTENTAVEL_BAIXA.pdf, acesso em: 12/12/2016. Proporcionando 

visita a Hidroelétrica Itaipu.  

http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/entenda-como-funciona-o-mercado-de-credito-de-carbono
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2012/04/entenda-como-funciona-o-mercado-de-credito-de-carbono
https://www.google.com.br/search?q=globo+rural+dia+9+de+outubro&oq=globo+rural+dia+9+de+outubro&aqs=chrome..69i57.20238j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.cultivandoaguaboa.com.br/sites/default/files/iniciativa/JORNAL_ITAIPU_SUSTENTAVEL_BAIXA.pdf
http://www.cultivandoaguaboa.com.br/sites/default/files/iniciativa/JORNAL_ITAIPU_SUSTENTAVEL_BAIXA.pdf


- Visitação a uma propriedade rural num município vizinho, onde há a produção 

do Biogás para além da energia térmica, onde há também a geração de 

energia elétrica a partir dos dejetos animais. Neste momento, serão feitos 

registros usando a tecnologia: fotos, vídeos e áudios com a devida autorização 

dos proprietários. 

-  Leitura da cartilha impressa e uso como material de apoio. Disponível em: 

http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/int.php?id=67. 

- Discussão da  imagem da cartilha "12 passos para construir um biodigestor", 

que trata do processo de construção e manejo correto dessa tecnologia 

sustentável e economicamente viável. 

  

Fonte: http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/int.php?id=67. 

 

- Construção de um mini - biodigestor como experimentação. 

http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/int.php?id=67
http://www.diaconia.org.br/novosite/biblioteca/int.php?id=67


Fonte: http://bgsequipamentos.com.br/blog/tag/biodigestor-caseiro/.  

  

- Trabalho em grupo: Acompanhamento e construção, do biodigestor no 

decorrer do processo até a produção do biogás. 

 

ATIVIDADE  3 

Carga horária: 15 horas/aulas  

 

JUSTIFICATIVA: Sabendo-se da necessidade de propiciar a aprendizagem 

significativa através da experimentação e outras atividades práticas 

possibilitam uma melhor compreensão para uma formação de cidadão ativo e 

em sintonia com as descobertas da ciência e dos avanços da tecnologia. De 

acordo com Pietrocola (2001, p. 31),  "é necessário mostrar na escola 

possibilidades oferecidas pela física e pela ciência em geral como forma de 

construção de realidades sobre o mundo que nos cerca".  

 

OBJETIVO: Conceituar grandezas da Eletricidade dinâmica relacionados à 

prática vivencial.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Primeiro momento - Iniciar a apresentação dos conceitos através de uma 

situação-problema usando como argumentação os conhecimentos adquiridos 

http://bgsequipamentos.com.br/blog/tag/biodigestor-caseiro/


na visitação a propriedade produtora do biogás. Cito algumas perguntas 

levantadas na visita:  

- Qual a voltagem ou as voltagens usadas pelos aparelhos elétricos utilizados 

na produção rural;  

- O consumo de energia elétrica tem relação direta com a potência do aparelho; 

- Qual a quantidade de energia elétrica é repassada para a Copel 

mensalmente;  

- Qual a quantidade de energia que é consumida mensalmente na propriedade;  

- Em média, quanto a propriedade obtém de lucro anual através do uso de 

biodigestores;  

- Quanto da capacidade do biodigestor é utilizado para produção de energia 

térmica e em quais atividades se usam;  

Utilizando dessas perguntas e outras se fará a conceituação do termo 

tensão ou voltagem.   

Segundo momento - Questões para discussão: o consumo de energia elétrica 

tem relação direta com a potência do aparelho. Pesquisa em lojas e também na 

internet a potência e tensão dos eletrodomésticos do dia a dia;  

- Trazer uma relação dos aparelhos eletrodomésticos de sua residência 

observando as grandezas relacionadas ; 

-Trazer uma conta de luz para verificação do preço do quilowatt /hora  

 Diante das pesquisas e da conta de luz é possível conceituar o termo potência 

elétrica e construir juntamente aos alunos as fórmulas: Potência P=U.i e como 

calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos E=P.t.  

A partir de então, serão utilizadas informações adquiridas a partir das 

pesquisas e visita para simular exercícios diversos para fixação das grandezas. 

Utilizar como material informativo a brochura sobre Eficiência energética. 

Disponível em: http://pt.slideshare.net/mariamess/brochura-eficiencia 

Terceiro momento -  No Laboratório de informática fazer exercícios sobre 

potência e consumo de energia elétrica utilizando o simulador PhET 

(PhET,2016). 

Quarto momento - Palestra com técnico da Copel: Os benefícios e malefícios 

da Energia Elétrica, como utilizar aparelhos elétricos com mais segurança e 

eficiência e também será tratado sobre prevenção e socorro em caso de 

acidentes com eletricidade.   



Quinto momento - Utilizando sugestões do Portal Dia a Dia Educação em 

(www.fisicavivencial.pro.br) serão utilizados vídeos e simuladores para 

apreciação das demais grandezas envolvidas na eletrodinâmica: estudo dos 

resistores e leis de Ohm.  

 

ATIVIDADE 4 

Carga horária - 05 aulas  

 

JUSTIFICATIVA - A fim de se efetivar uma relação entre a teoria e a prática e, 

desta forma,  avançar na compreensão da perspectiva de que o aprendizado 

aconteça espontaneamente favorecendo uma visão mais crítica dos processos 

que concebem a resolução de problemas  como  um processo dinâmico, que 

se apoia nas capacidades tanto de avaliar  e criticar procedimentos quanto de 

tomar decisões. 

 

OBJETIVO - Relacionar Energias Renováveis com a Física da eletricidade.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

-  Será usado o livro: FUJITAKI, K. Guia Mangá de Eletricidade. São Paulo: 

Novatec, 2010. Para ilustrar e conceituar grandezas da Eletrodinâmica. O livro 

ilustra a história de uma menina (Rareko) que ao ser reprovada numa prova de 

eletricidade passa a estudar com o auxílio de um professor (Hikaru). Eles 

examinam aparelhos elétricos comuns como lanternas, disjuntores, etc., e 

aprendem o significado de conceitos abstratos como voltagem, resistência. 

Além disso, serão utilizados, simuladores e jogos para aplicação de exercícios:   

 

(Leis de Ohm)  

http://www.fisicavivencial.pro.br/


  

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/resistance-in-a-wire  

Trata-se de um simulador online que ajuda na compreensão das Leis de Ohm.  
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