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O estudo dos conceitos de eletricidade no ensino 

de Física é de grande relevância, pois aborda 

aspectos presentes no cotidiano, porém, em geral, 

os alunos apresentam dificuldades na 

compreensão. Assim, faz-se necessária a utilização 

de novas estratégias de ensino, tendo em vista uma 

nova abordagem do conteúdo. Nesta perspectiva, 

para o estudo da eletricidade, no 3ª Ano do Ensino 

Médio, será enfatizada a pesquisa e 

experimentação com a utilização dos materiais do 

laboratório de Física. As prioridades serão para o 



uso de experimentos com materiais alternativos 

pesquisados e elaborados pelos alunos. Serão 

também usados simuladores haja vista a grande 

relevância desses recursos na promoção da 

aprendizagem dos conteúdos de Física em 

consonância com as Diretrizes. Neste estudo, 

utilizaremos o ensino por investigação para 

estimular o aluno a ser questionador, além de 

proporcionar conhecimentos significativos sobre o 

conteúdo Eletricidade, essenciais ao exercício da 

cidadania. Intenta-se ainda, propiciar a 

aprendizagem de aspectos éticos relevantes, na 

produção e no consumo de energia, como também 

envolver os alunos na resolução de situações-

problema do cotidiano, promover conhecimentos 

conceitual, procedimental e atitudinal, analisar 

fenômenos e tecnologias e promover a 

compreensão da Física. 
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APRESENTAÇÃO 

 

As inúmeras dificuldades percebidas no cotidiano escolar, as quais os estudantes 

apresentam para compreender os conceitos de Eletricidade e a grande ênfase dada ao 

mesmo conteúdo nas provas de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino 

médio (ENEM) foram justificativas que motivaram a elaboração desta produção 

didática, que aborda conceitos fundamentais do conteúdo Eletricidade, no Ensino 

Médio, partindo da perspectiva das Diretrizes Curriculares Estaduais/DCEs (PARANÁ, 

2008), onde o ensino tem como foco a formação de cidadãos críticos e emancipados.  



Para tanto, o objetivo desta Unidade Didática é propiciar subsídios para auxiliar 

a prática pedagógica do professor no estudo da Eletricidade no 3ºAno do Ensino Médio. 

Assim, surgem sugestões de aulas, especialmente práticas, a fim de que o aluno 

participe ativamente na produção do próprio conhecimento com a utilização da 

abordagem metodológica de ensino por investigação.  

  De acordo com Carvalho e Sasseron (2015, p. 250), para possibilitar ao aluno a 

enculturação científica, é fundamental a mudança na relação intelectual entre o 

professor e o aluno. Desse modo, o ensino por investigação é uma metodologia que 

propõe estratégias que priorizam a ação do aluno, não sendo mais aceito que todo o 

raciocínio e a estrutura do conhecimento sejam passados de forma totalmente fechada e 

expositiva através do professor. Nesse perfil de ensino, o aluno deve ser envolvido 

como um ser pensante, como uma pessoa intelectualmente ativa, e deve ser motivado a 

construir o próprio conhecimento, num trabalho que valorize a liberdade intelectual, ou 

seja, a liberdade de pensar e de argumentar sobre o que está aprendendo.  

O ensino por investigação como estratégia facilitadora da aprendizagem aliado 

ao trabalho experimental, poderá tornar as aulas de Física mais motivadoras para os 

alunos, considerando que  

 

[...] a experimentação, no ensino de Física, é uma importante metodologia de 

ensino que contribui para formular e estabelecer relações entre conceitos, 

proporcionando melhor interação entre professor e estudantes, e por isso 

propicia o desenvolvimento cognitivo e social no ambiente escolar 

(PARANÁ, 2008, p. 5).  

 

 

Na implementação deste recurso, vale considerar a possibilidade de abordagem 

sem a presença de materiais sofisticados. Neste sentido, Paraná (2008, p. 74) também 

destaca que 

 

[...] uma experiência que permite a manipulação de materiais pelos 

estudantes ou uma demonstração experimental pelo professor, nem sempre 

precisa estar associado a um aparato sofisticado. Importa a organização, 

discussão e reflexão sobre todas as etapas da experiência, o que propicia 

interpretar os fenômenos físicos e trocar informações durante a aula, seja ela 

na sala ou no laboratório. 

 

Pretende-se, portanto, estimular a construção da autonomia crítica, a partir da 

pesquisa, da elaboração de atividades experimentais e da resolução de situações-

problema do cotidiano, a fim de proporcionar conhecimentos significativos sobre o 



conteúdo “Eletricidade”, essenciais ao exercício da cidadania. Outras propostas desta 

produção incluem: 

 Estimular a aprendizagem dos aspectos éticos relevantes na produção e 

utilização de energia elétrica. 

 Desenvolver consciência e postura crítica, envolvendo os alunos na 

resolução de situações-problema do cotidiano, promovendo a 

compreensão da Física presente no mundo que nos cerca. 

 Promover o conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal por 

meio da investigação em sala de aula, analisando fenômenos e 

tecnologias do cotidiano. 

 Desta forma, a produção didático-pedagógica será norteada pela justificativa de 

que o ensino de Física deve partir de novas metodologias, com objetivos e estratégia de 

ação que ajudarão a compreender a importância do estudo da Ciência. Por isso, espera-

se que o desenvolvimento de diferentes experimentos nesta área facilite a produção do 

conhecimento, valorize a investigação e a resolução de situações-problema, bem como 

induza os alunos à reflexão, a elaboração de indagações e a novas descobertas sobre o 

assunto em questão.  

 Nesta unidade didática, serão disponibilizados estudos de textos, vídeos, áudios, 

pesquisas, análise do funcionamento de materiais com a utilização de simuladores, 

produção de materiais didático-pedagógicos pesquisados e elaborados pelos alunos com 

utilização de equipamentos do laboratório de Física. Mas especialmente, o uso de 

materiais alternativos de baixo custo. A utilização do laboratório de informática será 

feita com exploração de sites de pesquisa da internet e programas, PowerPoint e Google 

Drive. Há também recursos como a TV Pen Drive, multimídia, além de outros materiais 

encontrados em lojas especializadas. 

Neste estudo, pretende-se envolver ativamente os alunos no processo de ensino 

aprendizagem, portanto, a Unidade Didática aqui apresentada, objetiva que, o aluno 

passe a ter maior autonomia investigativa, ou seja, torne-se capaz de questionar e 

levantar hipóteses. Finalmente, esta pesquisa busca respostas para determinados 

fenômenos, bem como contribuir para um melhor aprendizado em todas as áreas do 

conhecimento, rompendo as barreiras entre o senso comum e o saber científico. 

  

 



 

 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

1º ENCONTRO Duas horas-aula  

 

CONTEÚDO 

- Apresentação do projeto de intervenção pedagógica. 

- Avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos. 

 

OBJETIVOS 

- Estimular o interesse e participação dos alunos na implementação do projeto de 

intervenção pedagógica na escola; 

- Diagnosticar por meio de sondagem os conhecimentos prévios dos alunos em relação 

ao conteúdo eletricidade; 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

- Apresentar o projeto a turma de alunos; 

- Conversar sobre a importância do comprometimento dos alunos na realização das 

atividades desenvolvidas durante todo processo de implementação; 

-Iniciar o processo de sondagem sobre os conhecimentos dos alunos fornecendo uma 

folha e pedir que escrevam um texto (no mínimo 15 linhas) sobre eletricidade, 

descrevendo como exemplo, o que é energia elétrica e, como é produzida, como e onde 

é utilizada, qual sua importância para o ser humano, ações que podem contribuir para 

evitar o desperdício de energia elétrica. Esse texto servirá como embasamento para que 

o professor possa conduzir melhor as aulas. 

- Continuar o processo de sondagem, com aplicação de um questionário online no 

programa Google Docs no laboratório de informática; 

 

QUESTIONÁRIO DE SONDAGEM 

Sobre o ensino da física  



01- Considerando sua caminhada estudantil em relação ao estudo de Física, quais suas 

considerações em relação às atividades:  

Interessantes? (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca 

Dinâmicas?      (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca  

Boas?              (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca 

 

02- Houve a exploração de atividades práticas no laboratório de física, na sala de aula 

ou em programas de simulações? 

( ) não    ( ) sim, poucas vezes  ( ) sim, várias vezes 

 

03- Em sua opinião, o que é necessário incluir ou abordar nas aulas de Física para torná-

las mais dinâmicas e interessantes? 

 

Sobre os conceitos de eletricidade 

01-Quando atritamos uma régua nos cabelos ou em um pedaço de tecido, percebemos 

que ela passa a atrair pedaços de papel. Dê sua explicação para esse fenômeno.  

 

02- Dê sua explicação para o significado de cada um dos termos informados nos 

equipamentos domésticos: 

a) 127 V 

b) 2000 W 

c) 25 A 

 

03-Explique quais as consequências de utilizarmos diversos aparelhos ligados numa 

mesma tomada. 

04-Quando ligamos o chuveiro de casa a luminosidade da lâmpada diminui. Tente 

explicar por que isso acontece. 

05- Você sabe dizer quais tipos de aparelhos consomem mais energia em uma 

residência e por quê? 

06- Você já observou a tarifa de energia elétrica de sua residência? Você sabe explicar 

como é calculada a energia mensal consumida? 



07- Você sabe explicar a relação entre o horário de verão e a economia de energia 

elétrica? 

A aplicação deste questionário de sondagem será realizada no laboratório de 

informática da escola e será disponibilizado no Google Docs com intenção de facilitar a 

coleta de dados sobre os conhecimentos prévios dos estudantes. É importante ressaltar a 

relevância deste questionário para os encaminhamentos futuros da implementação e que 

suas concepções sobre cada assunto devem ser espontâneas.  Os alunos que não 

possuem e-mail do Google serão convidados a criarem, do contrário será fornecido 

questionário impresso. A criação do e-mail será importante, pois os alunos poderão 

utilizar o recurso Google Drive para armazenamento dos textos em suas pesquisas 

posteriores. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- Laboratório de informática, TV multimídia, material impresso (questionário). 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

2º ENCONTRO: Três horas- aula 

 

CONTEÚDO 

A Produção de Energia Elétrica no Brasil 

 

OBJETIVOS 

- Entender a configuração da matriz energética brasileira em relação à produção de 

energia elétrica; 

- Estimular a aprendizagem dos aspectos éticos relevantes na produção, utilização e 

desperdício de energia elétrica. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Investigando as fontes de energia elétrica no Brasil 



Primeiro momento: Conversar com os alunos que, para se estudar a 

eletricidade, é importante entender como ela é produzida, como e onde é utilizada, os 

fatores ambientais envolvidos em sua produção e consumo, etc. Para se estabelecer um 

contato inicial com o tema, os alunos serão levados ao laboratório de informática, onde 

realizarão uma pesquisa com a seguinte questão orientadora: 

 

Como é produzida a Energia Elétrica Brasil?  

 

Os alunos terão um tempo aproximado de 40 minutos para responderem a 

questão proposta.  Após a realização da pesquisa, será organizada uma roda de 

discussão, onde cada aluno expõe para o grande grupo os resultados de sua pesquisa. O 

professor deve anotar no quadro os pontos mais importantes comentados durante o 

debate e realizar um fechamento, concretizando uma resposta formal sobre o conteúdo 

pesquisado. 

Segundo momento: Comentar sobre as fontes de energia mais utilizadas no 

Brasil e pedir que os alunos utilizem recursos da internet no laboratório de informática e 

da biblioteca (revistas de divulgação científicas), para aprofundar seus conhecimentos 

sobre os diversos aspectos associados à produção e consumo de energia elétrica. 

Os alunos serão divididos em grupos de aproximadamente quatro integrantes, 

onde cada grupo centralizará sua pesquisa falando apenas sobre uma fonte de energia. 

Eles deverão investigar fatores fundamentais associados à esta fonte: 

Questão norteadora para investigar: 

 

Como é produzida e utilizada a energia elétrica no Brasil? Quais os impactos 

causados na construção de usinas e na produção de energia elétrica?  

Grupos  

01: Carvão mineral 

02: Gás natural 

03: Hidrelétrica  

04: Nuclear 

05: Óleo 

06: Eólica 

07: Solar Fotovoltaica e Solar concentrada 

08: Biomassa 



 

Os alunos terão o tempo de duas horas-aula para realizarem a pesquisa. O texto 

produzido deverá ser salvo no Google Drive, onde os mesmos deverão como tarefa de 

casa elaborar uma apresentação com a utilização do programa PowerPoint.  

Para a apresentação, os alunos deverão utilizar: Exposição em plenária da 

pesquisa através de slides, um vídeo curto pesquisado na Web sobre o assunto, uma 

maquete ou experimento, também relacionado ao tema, além de disponibilizar aos 

colegas um relatório sobre o seu tema de pesquisa, previamente corrigido pelo professor 

no momento em que ocorrer a plenária. Cada apresentação deverá ter a duração de 

aproximadamente 15minutos. A apresentação ocorrerá no quinto encontro, portanto eles 

terão o tempo aproximado de três semanas para comporem. 

Durante o trabalho de investigação, especialmente na elaboração da maquete ou 

experimento, o professor deve mediar as ações dos estudantes, instigando-os, 

induzindo-os às respostas, mas os mesmos devem mostrar a maior autonomia possível, 

na produção de seus materiais, configurando um trabalho de caráter investigativo. 

Caso os alunos apresentem dificuldades na produção da apresentação no 

programa PowerPoint, os alunos poderão contar com a ajuda do laboratorista e da 

professora que se colocará a disposição em alguns horários em contraturno. 

Será criado um grupo de WhatsApp para comunicação entre professor e os 

grupos. Os alunos poderão tirar dúvidas sempre que surgirem e também postar vídeos 

ou fotos dos experimentos ou textos produzidos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Laboratório de informática, internet, quadro negro, giz. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

3º ENCONTRO: Duas horas-aula 

 

CONTEÚDO 

- A estrutura do átomo; 

- Carga elétrica; 



- Condutores e isolantes de eletricidade; 

 

OBJETIVOS 

-Aprender como é formada a estrutura do átomo e o conceito de carga elétrica; 

- Identificar os bons e maus condutores elétricos através de experimentos simples de 

demonstração; 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

- Levar os alunos ao laboratório de Física. 

-Trabalhar o experimento “Testando a condutividade elétrica dos materiais”, 

apresentado no site http://eaulas.usp.br, através de demonstração investigativa: 

 

1- Testando a condutividade elétrica dos materiais 

 

 

Fonte: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=5908 

(O vídeo acima pode servir de apoio ao professor na montagem do equipamento de 

teste, mas não será disponibilizado aos alunos, pois o objetivo é que o professor monte-

o durante a aula, dialogando com os alunos e fazendo-os refletir sobre os conceitos 

envolvidos). 

 

O experimento é constituído por um circuito, composto de uma lâmpada 

incandescente em série, ligada à tomada na rede elétrica e a fios que serão conectados a 

diferentes materiais. 

- O professor deverá providenciar os materiais com antecedência e montar o circuito na 

presença dos alunos, realizando uma conversação durante os passos da montagem, 

procurando avaliar os conhecimentos que eles possuem sobre os átomos como estrutura 

da matéria, carga elétrica, e também é possível nesse momento abordar os conceitos de 

corrente elétrica, tensão e campo elétrico. Procurar sempre levantar questionamentos, 

utilizando meios que os conduzam a levantarem hipóteses sobre os fenômenos e, assim, 

http://eaulas.usp.br/
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=5908


tentar extrair as respostas sobre como e porque as coisas acontecem. O objetivo é 

estimular a curiosidade e a vontade de investigar sobre os fenômenos. 

-Utilizar materiais diversificados para o teste: plástico, madeira, borracha, algodão, 

metais como alumínio, ferro, cobre, grafite, cerâmica, esponja de aço, etc. 

- Pode-se realizar o teste também com água destilada, água com sal, água com limão, 

água com vinagre. 

O circuito de teste de condutividade pode ser montado de forma semelhante ao 

indicado na figura abaixo, ao invés da bateria, pode-se utilizar o plug e liga-lo 

diretamente à tomada. 

  

 

Fonte: http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/medindo-forca-dos-acidos.htm 

 

Após montado o circuito, iniciar o teste dos bons e maus condutores de 

eletricidade, encostando as duas extremidades dos fios (sem encostar as duas pontas 

uma na outra) em diversos materiais. Convidar os alunos a participarem realizando os 

testes com os diversos materiais disponíveis. 

Nos corpos condutores, as cargas elétricas se movimentam com relativa 

facilidade, pois possuem os chamados “elétrons livres”, por isso, ao encostarmos os fios 

nas extremidades desses materiais, percebemos que a lâmpada acende. Isso acontece em 

metais como o ferro, alumínio, ouro, prata, etc. Os corpos em que esse movimento das 

cargas não ocorre, ou ocorre com muita dificuldade, recebem o nome de isolantes, neste 

caso, ao encostarmos os fios, percebemos que a lâmpada não acende. Isso acontece em 

materiais como o vidro, o plástico, a madeira, borracha, etc. Podemos concluir que a 

condição de um corpo como condutor ou isolante está relacionado, então, com a 

quantidade de elétrons livres dos átomos que o compõem. 

 

http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/medindo-forca-dos-acidos.htm


- Aula expositiva sobre cálculo da quantidade de carga elétrica e os princípios da 

eletrostática. (Texto de apoio disponível no livro didático: SILVA, C. X. da; FILHO, 

B.B;  Física - Aula por aula-Volume 3, 1ª Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, (p. 26 a 

28, ). 

 

Atividades para discussão  

Após o trabalho experimental, será fornecido aos alunos um questionário, onde 

responderão em dupla, com a finalidade de promover discussão sobre os conceitos 

abordados durante a montagem do equipamento de teste, classificação de condutores e 

isolantes observados no experimento e sobre os princípios da eletrostática. 

Questionário: 

01- Após o teste de condutividade elétrica classifique cada material como condutor (C) 

ou isolante (I).  

( )  grafite        ( ) alumínio      ( ) água destilada   ( ) água com sal    ( ) água com limão 

( ) borracha     ( ) plástico        ( ) ouro                   ( ) cobre            

 

02- Represente através de um desenho a propriedade de atração e repulsão de cargas 

elétricas. 

 

03- Explique com suas palavras o que você entendeu sobre o segundo princípio da 

eletrostática “Princípio da conservação das cargas elétricas”. 

 

04- Escrever um pequeno texto relatando os conceitos físicos envolvidos no 

experimento e suas conclusões. 

 

Para casa 

Após estabelecer o conceito de carga elétrica, instigar nos alunos a curiosidade e 

o interesse em investigar, através da realização de um experimento simples e atividades 

que deverão ser pesquisadas para a próxima aula, que além de aprofundar os conceitos 

estudados durante a aula têm intenção de facilitar a compreensão dos fatos que serão 

investigados na aula posterior sobre os processos de eletrização de um corpo. 

01- Você sabia que é possível eletrizar um corpo? Você sabe como isso é possível? 

Como saber se um corpo qualquer está eletrizado ou não?  

02- Pesquisar o que é um eletroscópio.  Que tipos de eletroscópios existem? 



03- Realizar o experimento simples abaixo, procurar investigar o conceito físico 

envolvido, registrar e relatar na próxima aula. 

Experimento: 

- Pegue um pente de plástico e passe várias vezes nos cabelos limpos e secos.  

- Agora aproxime o pente de objetos leves como pedacinhos de isopor ou pedaços de 

papel, observe o que acontece e tente explicar o fenômeno. 

 

Obs: Pedir aos alunos que providenciem para a próxima aula, na medida do 

possível, os seguintes materiais: 

Canudos de refrigerante, cola, tesoura, papel alumínio, clips, fita isolante, papelão, 

arame, recipiente de vidro, copinhos de café, isopor, fio dental fino ou linha de costura. 

O professor deverá preparar com antecedência parte desse material, caso os 

alunos não providenciem o suficiente. 

 

Conversar com os alunos sobre o andamento da montagem da apresentação 

sobre “Fontes de Energia” que ocorrerá no 5º encontro. Pedir para que os mesmos 

coloquem duvidas e as dificuldades que estão encontrando e fornecer alguns 

encaminhamentos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Laboratório de Física, vídeos, kit multimídia, pen drive, materiais experimentais 

alternativos como canudos de refrigerante, cola, tesoura, papel alumínio, clips, fita 

isolante, papelão, arame, recipiente de vidro, copinhos de café, isopor, fio dental fino ou 

linha de costura. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

4º ENCONTRO: Duas horas-aula 

 

CONTEÚDO 

- Processos de eletrização de um corpo; 

OBJETIVOS 



- Levar os alunos a compreensão, por meio de experimentos simples, os processos de 

eletrização, relacionando o aprendizado em sala com situações vivenciadas no 

cotidiano.  

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Conversar com os alunos a respeito das atividades realizadas como tarefa de 

casa sobre os processos de eletrização de um corpo e realizar uma roda de discussão 

sobre o que eles entenderam sobre o assunto: 

- Conseguiram descobrir se é possível eletrizar um corpo? Se possível, explique como. 

- Como eu posso descobrir se um corpo qualquer está eletrizado ou não?  

- Pesquisaram o que é um eletroscópio?   

- Que tipos de eletroscópios existem? 

- Para que serve um eletroscópio? 

- Vocês realizaram o experimento do pente atritado ao cabelo? Se o fizeram, o que 

vocês perceberam?  

É importante que os alunos relatem o que constataram em sua investigação para 

iniciar o estudo dos processos de eletrização de um corpo. 

-Realizar oficina no laboratório de Física. 

Nesta oficina os alunos construirão dois experimentos com materiais de fácil 

acesso como, recipientes de vidro, papel alumínio, canudinhos de refrigerante, isopor, 

clips, etc. Através desse trabalho os alunos entenderão melhor os conceitos esperados 

sobre eletrização, durante o processo de investigação. 

A partir das concepções levantadas pelos alunos, continuar, então, o processo de 

investigação com as seguintes situações-problema: 

 

Situação1- Como construir e utilizar um eletroscópio de folhas? 

Neste momento, o esperado é que os alunos apresentem algumas informações 

sobre o eletroscópio de folhas, pois realizaram a pesquisa proposta na aula anterior. 

- Pedir para que montem grupos de três alunos e discutam hipóteses sobre como 

construir o eletroscópio com o material que foi solicitado na aula anterior. Eles deverão 

permanecer no mesmo grupo para realizar a confecção dos experimentos. 

- Nesta atividade será permitido e estimulado que eles tenham a máxima autonomia para 

colocar em prática suas hipóteses, possibilitando erros e acertos. O objetivo é provocar 



discussão, interação, curiosidade e a construção do conhecimento em um trabalho 

colaborativo investigativo. 

Materiais utilizados na construção do eletroscópio de folhas: 

- recipiente de vidro (pote de conserva) 

- papelão 

- papel alumínio 

- fita isolante  

- canudinho de refrigerante 

- tesoura 

- 1 pedaço de arame 

 

O eletroscópio de folhas que os alunos irão construir é semelhante ao modelo da 

figura e as etapas da confecção podem ser visualizadas no link abaixo, apesar de não 

serem disponibilizados a eles, pois o objetivo é que tentem construir, apresentando 

hipóteses e soluções em conjunto, baseados em concepções adquiridas durante a 

pesquisa dada como tarefa na aula anterior e na discussão inicial sobre os processos de 

eletrização. 

 

 

 

Eletroscópio. Fonte: www.seed.pr.gov.br 

Vídeo sobre a construção do eletroscópio: https://www.youtube.com/watch?v=nHsiIwsL86Y 

 

Após montar o experimento deixar que os alunos façam testes de eletrização 

livremente com canudinhos de refrigerantes, réguas ou outros materiais atritados a 

pedaços de tecidos, etc. Permitir que  discutam entre eles as conclusões. 

https://www.youtube.com/watch?v=nHsiIwsL86Y


Posteriormente será realizado o estudo orientado, baseado na atividade abaixo, 

adaptada do livro: BONJORNO, J. R. et al. Física- Ensino Médio- Eletromagnetismo- 

Volume 3, 2ª Edição, Ed. FTD, São Paulo, 2013, (p. 28 e 29). 

 

1- aproxime sem tocar uma das extremidades do canudinho à esfera do eletroscópio. O 

que você observou? 

2- esfregue em um pedaço de tecido a mesma extremidade do canudinho que você 

aproximou da esfera do eletroscópio e refaça a aproximação. O que você observou? 

Como explicar o fenômeno? 

-Agora toque a extremidade do canudinho carregado na esfera do eletroscópio. Desfaça 

o contato e observe a posição das folhas. Explique. 

- Mantendo o canudinho afastado, toque com um de seus dedos a esfera do eletroscópio. 

O que aconteceu? Explique. 

- Finalmente, aproxime o canudinho carregado da esfera do eletroscópio, sem tocá-lo, e 

com as folhas já abertas, encoste rapidamente um dos dedos na esfera do eletroscópio. 

Afaste o canudinho. O que ocorreu? Explique. 

 

Situação2- Como construir um pêndulo eletrostático? 

Material utilizado: 

- 1 copinho plástico pequeno de café. 

- 1 pedaço de arame ou clip 

- 1 bolinha bem pequena que pode ser confeccionada com um pedacinho de papel toalha 

enrolado em papel alumínio. 

- fita isolante 

- fio dental extrafino 

 

O pêndulo eletrostático que os alunos irão construir é semelhante ao modelo 

abaixo, com o processo de construção disponível no link, apesar de não serem 

disponibilizados a eles, pois o objetivo é que tentem construir, apresentando hipóteses e 

soluções em conjunto, de forma colaborativa e investigativa, baseados em concepções 

adquiridas durante a pesquisa dada como tarefa na aula anterior e na discussão inicial 

sobre os processos de eletrização. 



 

Pêndulo eletrostático. 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22083 

Vídeo sobre a confecção do pêndulo: https://www.youtube.com/watch?v=yYC83Oo2jtA&t=1s 

 

 

Na sequência do processo de investigação, discutir mais sobre os diferentes 

processos de eletrização: atrito, contato e indução, com o objetivo de aprofundar os 

conhecimentos e fazer um fechamento sobre o conteúdo. 

Assistir com eles três vídeos de aproximadamente 3 minutos cada um, onde por meio de 

experimentos simples, são explicados os processos de eletrização.  

 

1- Vídeo: Eletrização por contato 

Disponível em:  http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=5853 

 

2- Vídeo: Eletrização por indução e aterramento 

Disponível em: http://eaulas.usp.br/portal/video?idItem=5854 

 

3- Vídeo: Exemplos de eletrização por atrito: 

Disponível em: http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=5855 

 

Atividades para discussão em grupo 

As atividades abaixo, de discussão de questões, deverão ser realizadas em grupo, 

com o objetivo de promover a interação entre os alunos, para que possam continuar o 

trabalho de investigação e aprofundar os conhecimentos sobre o conteúdo trabalhado, 

relacionando-os a outros conteúdos aprendidos na aula anterior, de forma colaborativa. 

Antes disso, apresentar a tabela da série tribo-elétrica e explicar para os alunos sua 

função. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22083
https://www.youtube.com/watch?v=yYC83Oo2jtA&t=1s
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=5853
http://eaulas.usp.br/portal/video?idItem=5854
http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=5855


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adaptado de: SILVA, C. X. da; FILHO, B.B;  Física - Aula por aula-Volume 3, 1ª 

Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, p.31). 

 

01- De acordo com os experimentos que você realizou, avalie novamente a situação: Ao 

passarmos um pente de plástico no cabelo (seco e limpo), haverá algum tipo de 

eletrização? Qual? 

 

02- Verifique se as posições das substâncias abaixo estão corretas  de acordo com a 

tabela da série tribo -elétrica e responda as questões, realizando se for preciso, os 

experimentos, com a utilização do eletroscópio de folhas. 

Vidro- lã- algodão- cobre 

a) Verifique o que acontece quando atritamos um tecido de lã um fio de cobre 

desencapado, quais as cargas elétricas que cada um dos corpos adquire? 

b) Verifique o que acontece quando atritamos um pedaço de algodão a um pote 

de vidro, quais as cargas elétricas que cada um dos corpos adquire? 

 

03- Explique qual o princípio de funcionamento de um pêndulo eletrostático e do 

eletroscópio de folhas. 

 

Substância 

Vidro 

Mica 

Lã 

Pele de gato 

Seda 

Algodão 

Ebonite 

Cobre 

Enxofre 

Celuloide 



04- Em relação ao fato citado na questão 02, supondo que o pote de vidro, após ser 

atritado ao pedaço de algodão ficar eletrizado com carga Q = 9 nC,  

a) podemos dizer que o vidro está com falta ou excesso de elétrons? 

b) calcule o número de elétrons que o bastão perdeu ou ganhou utilizando a 

equação Q= n.e que você aprendeu na aula anterior. 

 

 

 

Conversar com os alunos sobre o andamento da montagem da apresentação 

sobre “Fontes de Energia” que ocorrerá no 5º encontro. Pedir para que os mesmos 

coloquem suas dúvidas e as dificuldades que estão encontrando e fornecer a eles alguns 

encaminhamentos. 

 

RECURSOS: 

- TV multimídia, pen drive, material impresso, materiais para confecção de 

experimentos (cola, tesoura, pote de vidro, fita isolante, arame, papel alumínio, etc.) 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

5º ENCONTRO: Três horas-aula 

 

CONTEÚDO  

Apresentação das pesquisas sobre as fontes de eletricidade. 

 

OBJETIVOS 

- Conhecer os diversos aspectos relacionados às diferentes fontes de eletricidade. 

- Estimular a aprendizagem dos aspectos éticos relevantes na produção, utilização e 

desperdício de energia elétrica. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

- Os alunos farão as apresentações das pesquisas iniciadas no 2º encontro sobre as 

fontes de eletricidade. 



- Cada grupo deverá expor o conteúdo de sua pesquisa num tempo estimado de 15 

minutos. Nessa apresentação deverá incluir a demonstração das maquetes ou 

experimentos investigados de acordo com a fonte de energia de seu estudo, explicando 

os materiais utilizados, o processo de execução, o objetivo, etc. 

- Cada grupo ainda, fornecer um resumo sobre seu tema de pesquisa aos colegas da sala, 

discutido e desenvolvido com a mediação e revisão do professor. 

Após a apresentação de cada grupo, haverá um momento de discussão, 

objetivando tirar dúvidas e contemplar fatos que ficaram pendentes durante a plenária.  

Os alunos serão avaliados pelo empenho durante a execução das tarefas (desde a 

pesquisa à apresentação). 

Os trabalhos e os experimentos deverão ser valorizados, com a organização de 

uma amostra interna, onde os alunos poderão expor seus trabalhos para toda a escola. 

Será combinado com os alunos com autorização da direção da escola o momento mais 

apropriado para a realização dessa exposição. Além destes trabalhos, a amostra também 

deverá conter os outros materiais produzidos no decorrer da implementação. 

Conversar com os alunos sobre o desenvolvimento da pesquisa. Pedir para que 

coloquem quais as dificuldades ou desafios encontrados na produção do material de 

apresentação, como foi a interação com os colegas do grupo, se todos colaboraram na 

realização das tarefas, o que gostaram , se o estudo foi proveitoso, sugestões, etc. 

Posteriormente, convidá-los a um novo desafio. 

Desafio 

-Construção de novos experimentos produzidos com materiais de baixo custo e de fácil 

acesso. 

- No momento inicial o professor apresentará vários experimentos de acordo com o 

conteúdo trabalhado, mas os alunos podem ficar livres para escolher um experimento de 

sua preferência, mas devem estar de acordo com o conteúdo “Eletricidade”. 

- Em grupos de três integrantes cada, os alunos deverão se reunir no período contra 

turno, para pesquisar os materiais, os encaminhamentos de montagem, objetivos e 

aplicação desses experimentos, num trabalho extraclasse, com o auxílio do laboratório 

de informática, biblioteca (autorizados pela coordenação da escola), ou com recursos 

próprios de pesquisa. 

- O tempo determinado para realização dessa tarefa de casa será de aproximadamente 

cinco semanas, onde o professor deverá acompanhar todo o desenvolvimento dos 

trabalhos, por meio de mensagens e fotos no grupo de WhatsAap da turma e durante as 



aulas, disponibilizando algum tempo fora do horário de aula para auxiliar os alunos se 

precisarem. 

- No dia previsto, que acontecerá no término da implementação (aproximadamente 07 

semanas) os alunos deverão realizar as demonstrações.  Os trabalhos apresentados, 

também serão utilizados na amostra interna para os demais alunos da escola.  

 

 

Sugestões de experimentos que podem ser elaborados pelos alunos: 

 

01- Máquina de choques caseira -(Manual do mundo) 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=Lxe4FAI-g6s 

 

02- Labirinto elétrico – (Manual do mundo) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=D4KakrCVaI0 

 

03-Motor movido à vela (motor stirling)- (Manual do mundo) 

Link: https www.youtube.com/watch?v=egNrHP6pMUo:// 

 

04-Motor elétrico caseiro com imã- (Manual do mundo) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3nbDBCg6thM 

 

05-Bateria de latinha de alumínio- (Manual do mundo) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T355v2v0SK8 

 

06-Geração de energia com água (gerador termoelétrico)- (Manual do mundo) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wLrXYMJs-q8&t=26s 

 

07-Turbina caseira (Energia Hidrelétrica)- (Evandro Veras) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3L2j3_OHek0&t=327s 

 

08- Gerador eólico- (Manual do Mundo) 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VKFpp1oljps 

 

09-Lei de Ohm com pilhas caseiras- (Evandro Veras) 



Link: https://www.youtube.com/watch?v=wxWhd4aIjuU&t=1s 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

- Pen drive, TV multimídia, material impresso, sala multiuso. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

6º ENCONTRO: Uma hora- aula 

 

CONTEÚDO 

- Força elétrica 

- Campo elétrico 

 

OBJETIVOS 

- Investigar a Lei de Coulomb a partir dos conceitos de eletrostática aprendidos em sala 

de aula. 

- Observar o conceito de campo elétrico em situações simples do cotidiano. 

 

ENCAMINHAMNETOS METODOLÓGICOS 

- Fazer a introdução da aula com a utilização da TV pen drive com o vídeo: Força 

elétrica- Lei de Coulomb, que explica a experiência que Charles de Coulomb fez sobre 

força elétrica. Este vídeo explica de forma dinâmica como se chegou à formula 

matemática que expressa a ação de forças de atração e repulsão entre duas cargas a uma 

determinada distância uma da outra de acordo com o meio que estão inseridas. 

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MURbr0sD8uc 

 

- Utilizar também, o vídeo “Experimento- Campo elétrico e forca elétrica”, sobre um 

experimento, utilizando o gerador de Van der graaf e um pêndulo eletrostático. Este 

vídeo, disponível em 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=D5B8E2D0682604FE387613698114422E?idItem=589

0, aborda a relação entre campo elétrico e força elétrica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MURbr0sD8uc
http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=D5B8E2D0682604FE387613698114422E?idItem=5890
http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=D5B8E2D0682604FE387613698114422E?idItem=5890


Vídeo: Experimento- Campo elétrico e forca elétrica 

 

Fonte: 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=D5B8E2D0682604FE387613698114422E?idItem=589

0 

- Passar o vídeo por partes e ir conversando com o grande grupo a respeito dos 

conteúdos abordados no experimento. Pedir para que relatem quais conceitos já 

estudados foram constatados no vídeo. Depois, pedir que formem duplas e procurem 

relatar o que aprenderam, procurando dar as respostas para as questões abaixo, 

relacionadas ao experimento. 

1- O que acontece quando aproximamos o círculo do gerador de Van der graaf? 

2- Que tipo de eletrização ocorre nessa aproximação? 

3- Qual a carga elétrica final do círculo e da esfera do gerador? 

3- Que tipo de influência a esfera exerce sobre o círculo? 

5-Quando distanciamos o círculo da esfera o que podemos perceber em relação a essa 

influência? 

6- O que você entendeu a respeito de campo elétrico e força elétrica? 

7- O que é o efeito campainha? 

8- O que acontece quando encostamos a mão no círculo do eletroscópio na presença da 

esfera? 

 

- Após responderem o questionário, formar uma roda de discussão e anotar no quadro as 

respostas, comentando cada uma delas, formalizando as respostas sobre o assunto na 

linguagem científica.  

- Para fechamento da atividade, pedir para que os alunos escrevam uma charge sobre o 

conteúdo força elétrica ou campo elétrico. Se necessário, passar o vídeo mais uma vez, 

para tirar dúvidas que ainda ficaram pendentes. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- Vídeos; Pen drive, TV multimídia. 

 

http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=D5B8E2D0682604FE387613698114422E?idItem=5890
http://eaulas.usp.br/portal/video.action;jsessionid=D5B8E2D0682604FE387613698114422E?idItem=5890


 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

7º ENCONTRO: Três horas-aula 

CONTEÚDO 

- Intensidade de corrente elétrica; 

- Corrente contínua e corrente alternada; 

- Efeitos da corrente elétrica; 

- choque elétrico; 

 

OBJETIVOS 

- Entender a corrente elétrica como energia em movimento, responsável pelo 

funcionamento de diversos equipamentos do cotidiano. 

- Estabelecer a diferença entre corrente contínua e alternada, identificando onde 

ocorrem. 

- Identificar os diversos efeitos da corrente elétrica em situações do cotidiano. 

- Compreender os efeitos do choque elétrico no organismo, situações de perigo e 

prevenção de descargas elétricas.  

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS: 

Iniciar os estudos com aula expositiva com texto de apoio em anexo no final da 

produção didática sobre Intensidade de corrente elétrica, corrente contínua e corrente 

alternada do livro didático: SILVA, C. X. da; FILHO, B.B;  Física - Aula por aula-

Volume 3, 1ª Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, p 92 a 94). 

Retomar o circuito elétrico em série confeccionado para o teste de condutividade 

elétrica do 3º encontro, e explicar o que é corrente elétrica através do funcionamento 

desse circuito informando que: é necessário fornecer uma tensão ou ddp nos terminais 

do material condutor para que seja percorrido por uma corrente elétrica; relembrar o 

conceito de campo elétrico, dizendo que esse campo criado à partir de uma tensão ou 

ddp é o responsável pelo movimento ordenado dos elétrons no interior do material. 

 

Apresentar aos alunos os vídeos abaixo listados para continuar a discussão sobre o 

tema:  



- Vídeo: Corrente contínua e corrente alternada 

O vídeo, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6lSvbmri-M4, esclarece de 

forma bem simples, através de simulações as diferenças entre os dois tipos de corrente 

elétrica. 

 

- Vídeo: Eletricidade: as fontes da corrente 

O vídeo, disponível em: 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9019 é de 

animação e pertence à série "Viagem na Eletricidade". Este episódio refere-se a 

geração/produção de corrente elétrica e consumo. 

 

Num segundo momento, levar os alunos ao laboratório de informática e pedir 

que realizem uma pesquisa sobre o tema: Efeitos da corrente elétrica, especificamente: 

a) Efeito Joule ou efeito térmico: 

b) Efeito luminoso; 

c) Efeito magnético; 

d) Efeito químico; 

 

Nesta dinâmica, os alunos serão divididos em 10 grupos e cada um deverá 

pesquisar rapidamente a resposta de apenas uma das questões norteadoras abaixo. Em 

seguida, cada grupo irá expor sua pesquisa para o grande grupo. A resposta da segunda 

questão possui ligação com a primeira e assim por diante. Os relatos dos alunos 

comporão um texto que irá descrever de forma clara os efeitos da corrente elétrica. O 

professor deverá intervir nas respostas sempre que necessário.  

 

Questões para norteadoras para a pesquisa: 

1- O que é efeito térmico ou efeito joule? 

2- Quais aparelhos do cotidiano têm como base de funcionamento o efeito joule? 

3- Explique que fenômeno ocorre no interior de um material condutor provocando o 

efeito joule. 

4- Que fenômeno provoca o efeito luminoso em um corpo? 

5- Cite algumas aplicações do efeito luminoso. 

6- Que transformação de energia ocorre no efeito luminoso? 

7- Conceitue efeito magnético. 

https://www.youtube.com/watch?v=6lSvbmri-M4
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=9019


8- O efeito magnético é base de funcionamento de quais aparelhos? 

9- Em que situação ocorre o efeito químico da corrente elétrica? 

10- Qual a aplicação do efeito químico no cotidiano? 

 

Num terceiro momento, após a pesquisa sobre os efeitos da corrente elétrica, 

propor um estudo do efeito da corrente elétrica no organismo: O choque elétrico. 

Iniciar esse estudo com uma conversa, objetivando realizar uma sondagem sobre os 

conhecimentos que os alunos têm sobre o assunto. 

1- Algum de vocês já vivenciou alguma situação envolvendo um choque elétrico? 

2-O que é um choque elétrico? 

3-Quais efeitos o choque elétrico causa no corpo? 

3- Vocês acham que existe diferença entre levar um choque de 110V e 220V? 

4- Vocês acham que a tensão é a responsável única pela intensidade de um choque 

elétrico? Explique: 

5- Quais fatores podem contribuir para aumentar a intensidade de um choque elétrico no 

corpo? 

6- Qual o primeiro procedimento a se adotar em situações de choque elétrico? E o 

segundo procedimento? 

7-Quais riscos podemos correr em atividades do dia- a -dia em relação a descargas 

elétricas? 

8- Que precauções podem ser tomadas em nosso cotidiano para evitar os acidentes? 

 

Discussão estabelecendo interfaces com o conteúdo pesquisado. 

Leitura e debate sobre o texto abaixo para refletir sobre as questões levantadas a 

respeito das concepções prévias. 

Choque elétrico 

O choque elétrico é a sensação desagradável experimentada quando o corpo ou parte 

dele é percorrido por uma corrente elétrica. 

Vários efeitos podem ocorrer. Alguns são inócuos, provocando apenas um desagradável 

“formigamento” e leve contração muscular. Nesses casos, a intensidade de corrente 

elétrica está entre 2mA e 25mA. 

Já as correntes de intensidade superiores- acima de 25mA até cerca de 200mA- são 

muito mais danosas, pois causam parada respiratória e a fibrilação cardíaca, que 

consiste em contrações rápidas e desordenadas dos ventrículos, impedindo o coração de 



bombardear o sangue. Choques dessa intensidade podem matar, principalmente quando 

a corrente entra por uma das mãos e sai pela outra, atravessando o tórax e o coração. 

(Texto adaptado. O texto completo está disponível no livro didático de: BONJORNO, J. 

R. et al. Física- Ensino Médio- Eletromagnetismo- Volume 3;  2ª Edição, Ed. FTD, São 

Paulo, 2013, p. 81). 

 

Atividades de Aprofundamento 

Os alunos serão estimulados a elaborarem e registrarem respostas para as 

questões abaixo, com a finalidade de aprofundamento dos conteúdos trabalhados e para 

o estudo dos conteúdos seguintes. 

01- O que você entendeu sobre corrente elétrica? 

02- Com se determina a corrente elétrica em um material condutor? 

03- Diferencie corrente contínua de corrente alternada. 

04- Pense nos aparelhos ou objetos que você possui em casa. Quais deles têm como 

base de funcionamento: 

a) o efeito joule? 

b) o efeito magnético? 

 

05- Qual desses efeitos não é produzido pela corrente elétrica ao percorrer um 

condutor? 

a) efeito químico 

b) efeito térmico 

c) efeito sonoro 

d) efeito fisiológico 

e) efeito luminoso 

(Questão adaptada de: BONJORNO, J. R. et al. Física- Ensino Médio- 

Eletromagnetismo- Volume 3; 2ª Edição, Ed. FTD, São Paulo, 2013, (p. 82). 

 

06- Em que aparelho(s) de sua casa pode-se perceber o efeito luminoso? 

 

07- Que tipo de transformação de energia ocorre durante o funcionamento de uma 

pilha? E do chuveiro elétrico? 

 

08- Pesquise o que é um amperímetro. 



 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV multimídia, Vídeos, Pen drive, Laboratório de informática, Internet. 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

8º ENCONTRO: Três horas-aula 

 

CONTEÚDO 

- Circuito elétrico 

- Elementos de um circuito elétrico 

 

OBJETIVOS 

-Identificar os principais elementos de um circuito elétrico, entender suas funções e 

identifica-los em aparelhos do cotidiano. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Primeiro momento: Trabalhar os seguintes áudios na sala com a utilização da 

TV multimídia. 

Áudio 01: Circuitos elétricos- parte 1 (duração média 5 minutos). 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19057 

 

Áudio 02: Circuitos elétricos- parte 2 (duração média 5 minutos). 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19058 

 

Os dois áudios se complementam e contam de forma lúdica os fatores que 

podem provocar a queda de energia e o que pode ser feito para evitar esse problema.  

Indicar as questões abaixo, norteadoras de reflexão, antes e depois de escutarem 

o áudio: 

a) O que pode provocar a queda de energia elétrica? 

b) Porque tanto se fala em ter um consumo consciente de energia elétrica? 

c) Qual o significado do termo “arco voltaico”? 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19057
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=19058


Discutir com o grande grupo as respostas às questões e compor um pequeno texto em 

conjunto. 

 

Segundo momento: Levar os alunos ao laboratório de Física e expor para eles 

diferentes dispositivos (pilhas, baterias, resistores, fusíveis, multímetro, ferro elétrico, 

interruptores, etc.) que compõem um circuito elétrico. Esses materiais devem ser 

providenciados com antecedência pelo professor. Mostrar então, cada elemento e 

realizar uma sondagem. 

Exemplo: 

- Você sabe o que é um resistor elétrico? 

- Qual desses materiais vocês acham que é um resistor? 

- Em que aparelhos de nossa casa esses dispositivos são encontrados? 

- Qual a função deles? 

Esse levantamento pode ser feito também com os demais dispositivos, caso os 

alunos não apontem espontaneamente seu conhecimento. 

 

Terceiro momento: levar os alunos ao laboratório de informática a fim de 

realizarem uma pesquisa para investigar se suas concepções sobre o assunto em questão 

estavam ou não corretas. 

Pesquisar os elementos de um circuito elétrico: 

1- gerador elétrico 

2-receptor elétrico 

3- resistor 

4- dispositivos de manobra; 

5- dispositivos de segurança; 

6- dispositivos de controle; 

 

Este momento terá contribuição do vídeo Para que serve 1: Resistores, LEDs e 

Pilhas, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yIGS8IzsX3Ucomo forma 

de organização de ideias. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yIGS8IzsX3U


- Após a pesquisa os alunos serão levados ao laboratório de Física, onde deverão 

realizar a seguinte atividade: sobre a bancada estarão os vários elementos de um circuito 

elétrico que os alunos deverão reconhecer e classificar de acordo com suas pesquisas.  

Exemplo: Alguém faz a leitura para a turma sobre o que conseguiu pesquisar em relação 

aos geradores. Outros alunos também podem complementar a resposta do colega. Feito 

isso, pedir se eles sabem reconhecer qual dos materiais tem relação com as 

características que foram citadas na leitura. 

- Deixar que os alunos conversem entre si, que observem e toquem nos materiais, 

identificando suas características para realizar a classificação.  

- Esse procedimento deverá ser feito com os outros materiais disponibilizados. 

- Eles terão que organizar uma tabela que deverá ser preenchida como forma de 

organizar as informações. Para isso eles anotarão na tabela cada dispositivo observado, 

identificar a qual grupo pertence (geradores, receptores, dispositivos de segurança, etc.) 

e suas funções em um circuito elétrico. 

- O professor deve a partir daí auxiliar na sistematização dos conhecimentos explorados, 

estabelecendo a formalização ou conclusão dos fatos. 

- Apresentar o aparelho de medição: multímetro, com aula expositiva de medida de 

intensidade de corrente elétrica, tensão e resistência elétrica. 

- Solicitar aos alunos que meçam: 

 a intensidade de corrente elétrica dos fios de um circuito elétrico; 

 a tensão nas tomadas da sala do laboratório de Física, de pilhas e 

baterias; 

 a resistência elétrica dos resistores apresentados; 

 

Tarefa: Pesquisar os dispositivos de controle que você estudou no circuito elétrico 

residencial. 

 

Conversa sobre o andamento dos trabalhos de pesquisa e elaboração de materiais ( 

experimentos com materiais alternativos), proposto no 5º encontro e, que serão 

apresentados no final da implementação. Ouvir os alunos, dar sugestões e/ou 

encaminhamentos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 



- Laboratório de informática, Internet, Laboratório de física, dispositivos como: pilhas, 

baterias, chuveiro, resistores de carbono, níquel ou cromo, ferro elétrico, chave de faca 

ou interruptor, fusíveis, multímetro. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

9º ENCONTRO: Duas horas-aula 

 

CONTEÚDO: 

- Resistência elétrica; 

- As leis de Ohm; 

 

OBJETIVOS 

- Entender os conceitos de resistência elétrica e identificar os materiais que apresentam 

essa propriedade por meio de investigações em simulações e com a utilização de 

materiais do cotidiano do aluno. 

- Compreender fatores os quais depende a resistência elétrica de um material. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

- Fornecer aos alunos um teste impresso, para sondar se eles possuem concepções que 

se aproximam das científicas sobre corrente elétrica em circuitos simples. Esse 

questionário pode ser visualizado no link: 

http://www.if.ufrgs.br/~lang/Textos/Teste_corrente_eletrica.pdf 

 

-Antes de aplicar o teste, o professor deve explicar o significado dos símbolos que 

compõem o esquema de um circuito. Todas as questões deste teste mostram 

representações de circuitos elétricos. Admite-se que as lâmpadas sejam iguais e que 

brilho das mesmas cresce quando a intensidade da corrente elétrica aumenta. A bateria 

representada tem resistência elétrica desprezível. 

- Esse teste será importante para identificar se os alunos têm algum conhecimento sobre 

o que acontece se ligarmos resistores em: série, paralelo ou misto. Dar um tempo, para 

http://www.if.ufrgs.br/~lang/Textos/Teste_corrente_eletrica.pdf


que analisem as questões e tentem responder de acordo com suas concepções prévias e 

os conhecimentos já aprendidos sobre corrente elétrica.  

- Recolher os testes, e pedir para que eles exponham o que acharam: se conseguiram, se 

não entenderam, que parte não entenderam, se foi difícil ou fácil e, a partir desse 

levantamento, levar os alunos à compreensão dos fatos, por meio de aula expositiva- 

dialogada. 

- Devolver o teste aos alunos e pedir que retomem cada questão. O objetivo é que após 

realizar a sistematização os alunos tenham uma melhor compreensão sobre o 

comportamento dos resistores quando associados e dos demais fenômenos envolvidos. 

 

- Aula expositiva sobre Resistência elétrica e as leis de Ohm (Utilizar o texto disponível 

no livro didático de: SILVA, C. X. da; FILHO, B.B;  Física - Aula por aula-Volume 3; 

1ª Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, p. 98 e 99). 

 

- Disponibilização do audio: Efeito Joule, disponível no link: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=14677 

 

-Levar os alunos ao laboratório de Física e realizar algumas simulações, descritas 

abaixo, utilizando o programa PhET. Este é um programa que oferece simulações de 

matemática e ciências divertidas, interativas, grátis, baseadas em pesquisas. Seus 

objetivos incluem: incentivar a investigação científica e fornecer interatividade. Suas 

ferramentas permitem investigar as relações de causa e efeito e responder a perguntas 

científicas através da exploração da simulação.  

Texto adaptado de: https://phet.colorado.edu/pt_BR/about 

 

Trabalhar duas atividades com a utilização do simulador PhET. A primeira atividade 

tem o objetivo de investigar as grandezas que compõem a 1º lei de Ohm e a segunda 

traz grandezas que expressam a resistividade (2º lei de Ohm). 

 

1- Simulador: Lei de OHM 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=14677
https://phet.colorado.edu/pt_BR/about


 

 

 

Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/ohms-law 

- Permitir que os alunos explorem livremente o primeiro simulador por alguns minutos e 

em seguida promover uma discussão a respeito a partir das questões orientadoras: 

a) O que vocês descobriram? 

b) Vocês sabem dizer o que essa equação matemática representa? 

c) Vocês sabem o que representam os pontos no interior do fio? 

d) Quais grandezas físicas representam cada “letra” dessa equação? Quais são 

suas unidades de medidas? (espera-se que os alunos saibam a resposta, pois já 

fizeram os estudos sobre tensão e corrente elétrica.)   

e) O que acontece quando mudarmos a posição da chave que representa a tensão 

elétrica? Explique suas conclusões. 

f) O que acontece quando modificarmos a resistência? Explique suas conclusões 

g) Coloque a chave da resistência na posição aproximada de 200Ω, observe o 

valor da corrente elétrica e anote. Depois, altere a resistência para 400Ω 

aproximadamente e anote o novo valor da resistência. O que você percebeu? 

h) Qual a relação existente entre tensão e corrente elétrica?  

i) Quando alteramos a tensão, o que acontece com a resistência? 

 

 

2- Simulador: Resistência em um fio 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/ohms-law


 

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

 

 

Questões: 

a) O que vocês descobriram? 

b) O que a essa equação matemática representa? 

c) Quais grandezas físicas representam cada “letra” dessa equação? Quais são 

suas unidades de medidas? 

d) O que acontece se mudarmos a posição da chave que representa resistividade 

elétrica? Explique suas conclusões. 

e) O que acontece se modificarmos o comprimento do fio? Explique suas 

conclusões 

f) E quando alteramos a área de seção transversal do fio? 

 

Para aprofundar os conhecimentos 

As questões a seguir serão fornecidas aos alunos visando o aprofundamento dos 

conceitos aprendidos sobre as leis de Ohm, partindo das observações realizadas durante 

o trabalho com os simuladores de resistência e resistividade do programa PhET. 

(As questões 1 a 3 foram extraídas do livro SILVA, C. X. da; FILHO, B.B;  Física - 

Aula por aula-Volume 3; 1ª Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, p. 102 e 103). 

 

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


01- O valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico não varia se mudarmos 

somente: 

a) o material de que ele é feito. 

b) seu comprimento 

c) a diferença de potencial a que é submetido. 

d) a área de sua seção reta. 

e) a sua resistividade 

 

02- (UFMA) A resistência de um condutor metálico: 

a) é diretamente proporcional à área da seção transversal. 

b) é inversamente proporcional à área da seção transversal. 

c) independente da área de seção transversal. 

d) é inversamente proporcional ao seu comprimento. 

  

03- (Unicamp- SP) sabe-se que a resistência elétrica de fio cilíndrico é diretamente 

proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de sua seção reta. 

a) O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento, 

mantendo constante a área de sua seção transversal? 

b) O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio, mantendo 

constante seu comprimento? 

 

Conversa sobre o andamento dos trabalhos de pesquisa e elaboração de materiais ( 

experimentos com materiais alternativos), proposto no 5º encontro e, que serão 

apresentados no final da implementação. Ouvir os alunos, dar sugestões e/ou 

encaminhamentos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS: 

Vídeos, TV pen drive, TV multimídia, Laboratório de informática, Internet. 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

10º ENCONTRO: Duas horas- aula 



 

CONTEÚDO 

- Potência elétrica  

 

OBJETIVOS 

-Entender a relação entre potência elétrica, resistência, tensão e corrente elétrica em 

aparelhos eletrodomésticos. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1º momento: Iniciar a aula no laboratório de Física, realizando a dinâmica: 

- Colocar sobre a bancada alguns aparelhos encontrados em uma residência: ferro de 

passar roupas, liquidificador, secador de cabelos, chapinha de cabelo, ventilador, etc. 

- Pedir que os alunos observem por alguns minutos as especificações sobre cada 

aparelho fornecidas pelo fabricante e anotem os dados. 

- pedir que conversem entre eles e procurem descobrir o significado dos valores, dos 

símbolos ou unidades de medidas e das palavras. 

- formar uma roda de discussão e pedir que eles exponham suas hipóteses ou suposições 

a respeito dos fatos. 

- Montar no quadro uma tabela e colocar todas as concepções colocadas pelos alunos. 

- Levar os alunos ao laboratório de informática e dar um tempo aproximado de 15 

minutos para que pesquisem e constatem se as concepções colocadas eram 

cientificamente verdadeiras ou não. 

- Retornar ao laboratório de Física e anotar na outra coluna da tabela o significado 

científico de cada termo, grandeza, símbolo ou unidade de medida, levando os alunos a 

uma reflexão e realizando um fechamento sobre o tema. 

 

Segundo momento: Aula expositiva  

-Realizar a leitura dos textos Potência elétrica em condutores e resistores, com aula 

expositiva, procurando estabelecer a ligação entre as grandezas potência, tensão, 

corrente elétrica e resistência.   

(O texto será o do livro SILVA, C. X. da; FILHO, B.B;  Física - Aula por aula-Volume 

3; 1ª Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, p.121 e 122). 

 



Terceiro momento: Após a aula expositiva, onde os alunos compreenderão como é 

possível relacionar as grandezas físicas, especificadas nos aparelhos eletrodomésticos e 

seus significados, realizando as atividades a seguir, como forma de aplicar as equações 

matemáticas estudadas. 

1- Observe a potência nominal (W) de alguns aparelhos eletrodomésticos: 

 

Aparelho Potência nominal (w) 

Lâmpada de led                   25 W 

Ferro de passar                   1200 W 

Chuveiro                   2500 W 

 

Calcule: 

a) Se uma lâmpada de led estiver ligada a uma tensão de 127 V, qual será a intensidade 

de corrente elétrica que a percorre? 

b) Calcule a resistência elétrica do chuveiro se for ligado à tensão 220 V e dissipando a 

potência máxima indicada na tabela. 

c) Que tensão ou ddp deve ser fornecida ao ferro de passar para que seja percorrido pela 

corrente de 10 A? 

 

- Para a atividade abaixo, o professor deve solicitar que os alunos verifiquem os dados 

com antecedência, por isso, o professor deverá fornecer o quadro impresso na aula 

anterior e pedir que anotem os dados especificados nos aparelhos e tragam para 

trabalhar em sala de aula. 

 

3- Observe os seguintes aparelhos em sua casa, anote o valor da tensão utilizada e a 

potência de cada um deles. Em seguida, faça os cálculos de resistência e corrente 

elétrica média de cada aparelho e complete a tabela. 

 

Aparelho Potência Tensão Resistência 

elétrica 

Corrente elétrica 

média 

 

Chuveiro elétrico 

 

    

Ferro de passar 

roupas 

 

    



Secador de cabelos 

 

    

Micro-ondas 

 

    

Lâmpada 

 

    

 

Para casa 

O objetivo desta atividade é fazer com que o aluno realize uma investigação científica, 

observando fenômenos elétricos em sua casa, para compreender como funciona um 

circuito elétrico residencial. 

 

- Verifique em sua casa onde fica a caixa de disjuntores, observe faça as anotações: 

01. Quantos disjuntores possuem? 

02. Qual é o valor da intensidade de corrente elétrica que o disjuntor da chave geral 

pode suportar? 

03. Qual a intensidade de corrente elétrica máxima percorrida pelo chuveiro de sua 

casa? 

04. Qual é o valor da intensidade da corrente elétrica que o disjuntor do chuveiro 

elétrico pode suportar? 

05. Faça uma estimativa de qual seria a corrente elétrica máxima se todos os 

dispositivos estiverem conectados ao mesmo tempo e compare com o valor da 

intensidade de corrente elétrica do disjuntor da chave geral. 

(Questão adaptada de AlMEIDA . R.. L. de; CUNHA. S. L. de. S. Ensino de 

Eletricidade para a Educação de Jovens e Adultos. 2015, p. 35). Disponível em: 

http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/almeida__cunha_v26_n1.pdf 

 

 

Tarefa 

Pedir para que tragam para a próxima aula uma tarifa de energia elétrica. 

 

O quadro abaixo será fornecido aos alunos.  Como tarefa de casa eles terão que 

pesquisar a potência, tempo de uso diário aproximado de cada aparelho e a quantidade 

de cada aparelho em sua casa. Eles terão que registrar esses dados no quadro e trazer 

para a próxima aula. 

http://www.if.ufrgs.br/public/tapf/almeida__cunha_v26_n1.pdf


 

 

aparelho 

 

potência 

 

potência 

( kw ) 

 

tempo 

diário      

(h) 

 

energia 

diária 

( kwh) 

 

energia                             

mensal 

kwh 

 

Quant. 

 

gasto men 

sal 

 (R$ ) 

Geladeira 

 
       

 

Micro - 

ondas 

       

 

Liquidifica- 

dor 

 

       

 

TV 

 

       

Computador 

 
       

Máquina de 

lavar roupas 

 

       

 

Chuveiro 

elétrico 

 

       

 

Ferro de 

passar 

 

       

Lâmpadas 

 
 

 

 

      

Forno 

elétrico 
 

 

 

      

  

 

      

        

        

 Gasto 

mensal total 

 

RECURSOS 



Material impresso, laboratório de Física, liquidificador, chapinha, secador de cabelos, 

ventilador. 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

11º ENCONTRO: Três horas-aula 

 

CONTEÚDO 

- Consumo de energia  

 

OBJETIVOS 

- Aprender a realizar o cálculo de consumo dos aparelhos de uma residência; 

- Estimar através do uso de simuladores o consumo e gasto mensal de energia elétrica 

em uma casa; 

- Estudar ações que podem auxiliar na economia de energia elétrica; 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

1º momento- Conversar com os alunos sobre o que eles descobriram a partir da 

pesquisa realizada em casa sobre disjuntores (proposta na aula anterior). Pedir para que 

falem sobre suas pesquisas, relatando conclusões e dúvidas.  Relembrar com eles os 

conceitos aprendidos sobre elementos de um circuito elétrico, pedindo que se necessário 

leiam novamente o que são disjuntores e sua função. 

 

2º momento: Realizar um estudo sobre o consumo de energia 

Situação problema de investigação: 

Quais os problemas enfrentados nos últimos anos em relação à produção e ao consumo 

de energia? Como se pode economizar energia no cotidiano e qual a importância disso? 

 

Iniciar a aula com sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos. 

1- Você sabe relatar quais ações contribuem para um melhor consumo de energia 

elétrica em casa? 

2- Qual a importância do consumo consciente de energia para as pessoas e para o meio 

ambiente? 



Após os relatos dos alunos, promover um aprofundamento dos conhecimentos de forma 

lúdica, a partir do áudio “economia de energia”, disponível: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=13944, 

onde em uma roda de amigos, as pessoas conversam sobre os fatores podem ocasionar a 

falta de energia elétrica, dicas simples para se economizar energia elétrica em casa e na 

escola e os benefícios que essas ações trazem para as pessoas e para o ambiente. 

- Assistir também ao vídeo abaixo que mostra o relato de uma dona de casa sobre as 

ações que ela realiza em sua residência para economizar energia elétrica. 

Vídeo: Economia de energia em casa. Disponível em: 

http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10441 

 

Após escutar o áudio e assistir ao vídeo, retomar a discussão realizando a seguinte 

entrevista, com registro escrito, com os alunos: 

- Vocês realizam algum tipo de ação em casa para economizar energia elétrica? Qual 

ou quais? 

- Que ações vocês poderiam agregar para reduzir ainda mais o consumo de energia? 

- Que aparelhos eletrodomésticos vocês acham que consomem mais energia? 

- Vocês já observaram uma tarifa de energia elétrica? Sabem o que significa quilowatt- 

hora?  

- Vocês sabem como é calculado o consumo de energia em uma residência? 

 

Terceiro momento: Após a última indagação da entrevista, pedir que peguem a conta 

de energia elétrica que trouxeram ( tarefa solicitada na aula anterior),  que se organizem 

em duplas e observem suas contas de luz e tentem interpretar seus dados. Tentar 

descobrir como é realizado o cálculo da quantidade de energia elétrica consumida; o que 

significa a unidade de medida KWh; que identifiquem o valor do KWh; que 

identifiquem  como o valor a ser pago é calculado, etc. 

 

 ANALISANDO O CONSUMO DE ENERGIA EM SUA CASA 

 

O quadro abaixo foi disponibilizado aos alunos na aula anterior e eles pesquisaram com 

antecedência as potências de cada aparelho em sua casa, o tempo de uso diário 

aproximado de cada um deles e a quantidade de cada aparelho em sua casa, adicionando 

os demais aparelhos (se houvesse). 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=13944
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=10441


Atividade: Observe o quadro abaixo. Procure adicionar os demais aparelhos que 

compõem sua casa, adicione suas potências e o tempo de utilização diário médio de 

cada um deles em horas, faça os cálculos e complete a tabela. Pesquise o preço de 

1KWh de energia em seu estado. 

 

 

 

aparelho 

 

potência 

 

potência 

( kw ) 

 

tempo 

diário      

(h) 

 

energia 

diária 

( kwh) 

 

energia                             

mensal 

kwh 

 

Quant. 

 

gasto men 

sal 

 (R$ ) 

Geladeira 

 
 

 

      

 

Micro- 

ondas 

       

 

Liquidifica- 

dor 

 

       

 

TV 

 

       

Computador 

 
       

Máquina de 

lavar roupas 

 

       

 

Chuveiro 

elétrico 

 

       

 

Ferro de 

passar 
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Ainda em duplas, pedir a eles que trabalhem procedimentos tendo em mãos a 

conta de energia elétrica, tentando elaborar e testar hipóteses. Permitir que se 

comuniquem também com os outros colegas da turma, com o objetivo de confrontar 

suas hipóteses. O objetivo é que através desse processo de investigação, os alunos 

cheguem às respostas necessárias. O professor deverá encontrar meios para instiga-los e 

conduzi-los às respostas. Dar um tempo para que os alunos testem suas capacidades 

cognitivas na tentativa de encontrar a resposta para o problema proposto.  

Após esta dinâmica, formar uma roda de discussão e pedir que os alunos se 

dirijam ao quadro e expressem suas hipóteses para a solução da situação-problema. 

Depois de confrontar as ideias, o professor pode fazer o fechamento, apresentando 

sugestões de como resolver a questão proposta. 

 

Quarto momento: Levar os alunos ao laboratório de informática e permitir que 

verifiquem livremente cada um dos simuladores abaixo que mostram através do 

consumo médio diário de cada aparelho, a quantidade total de energia mensal de uma 

casa e o custo aproximados. Em seguida, realizar uma discussão coletiva sobre o que 

entenderam. 

- Pedir para que registrem os dados que considerem relevantes para discussão coletiva. 

 

02- Simulador: COPEL  

Disponível em: http://www.copel.com/hpcopel/simulador/ 

 

03- Simulador: Em casa! Quem gasta mais? 

 

 

Disponível em: http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/links/link.php?id=152 

 

http://www.copel.com/hpcopel/simulador/
http://www.fisica.seed.pr.gov.br/modules/links/link.php?id=152


RECURSOS DIDÁTICOS 

- Laboratório de informática, Internet, TV multimídia, Pen drive. 

 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

12 º ENCONTRO: Duas horas- aulas 

 

CONTEÚDO 

- Associação de resistores 

 

OBJETIVOS 

- Identificar e diferenciar cada tipo de associação de resistores; 

- Aprender com o uso de simuladores computacionais a montagem e a medição de 

corrente elétrica e voltagem com a utilização de ferramentas como o amperímetro e 

voltímetro; 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Iniciar com ala expositiva sobre associação de resistores e comentar que podem 

se apresentar em série, paralelo e misto. Essa aula deve ser bastante dialogada, 

procurando extrair dos alunos os conhecimentos que eles possuem sobre o assunto. 

Utilizar os textos de apoio do livro didático: SILVA, C. X. da; FILHO, B.B;  Física - 

Aula por aula-Volume 3, 1ª Edição, Ed. FTD São Paulo, 2010, p.105 à 107). 

 

 Levar os alunos ao laboratório de informática e trabalhar simulações de 

associação de resistores por investigação no simulador PhET. A página da atividade está 

representada na figura abaixo: 



 

(Kit de construção de circuito D C). Disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc 

 

- Pedir que os alunos abram a página do programa de simulações PhET  e  explorem o 

simulador por alguns minutos, observando e descobrindo a função de cada dispositivo. 

Em seguida, pedir para que montem associações simples de resistores em série, paralela 

e mista. Determinar um tempo para que essa exploração ocorra e ficar atento aos erros, 

questionando-os sobre suas ações, tentando induzi-los as respostas. 

-Conversar com eles, ressaltando os erros mais observados, na tentativa de sanar suas 

dificuldades. 

-Após a exploração da simulação, propor a eles a situação-problema de investigação: 

 

- A figura abaixo representa uma associação de quatro resistores, submetidos a uma 

diferença de potencial de E1 = 48 V constante entre os pontos A e E. 

a) Que tipo de associação existe entre os resistores? 

b) Determine a intensidade da corrente, a tensão em cada resistor e a resistência 

equivalente algebricamente.  

c) Monte o circuito no simulador. Utilizando as ferramentas amperímetro sem contato e 

voltímetro localizados na barra lateral e meça a intensidade da corrente e a tensão em 

cada resistor. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-dc


 

Obs. Meça a intensidade da corrente posicionando o amperímetro sobre o ponto que 

deseja. No exemplo a seguir a intensidade do ponto E é igual a 0,07 mA. Faça o mesmo 

para os outros pontos. Para medir a voltagem entre as extremidades do resistor 

posicione cada uma das ponteiras do voltímetro nos pontos localizados nos terminais de 

entrada e saída do dispositivo. 

 

 

Tabela: Tensão elétrica (em Volts) e Intensidade da corrente (mA) em cada um dos 

resistores. 

 

 

 R1 R2 R3 R4 

I (mA)     

V(Volts)     

 

 

- Por que a intensidade da corrente é igual em todos os pontos do circuito? 

- Se somarmos as tensões de todos os resistores do circuito o que podemos concluir? 

- Com base nos valores de tensão e corrente, qual é a resistência equivalente do 

circuito? Substitua os resistores por lâmpada, com os mesmos valores de resistência 

anterior. O brilho da lâmpada é representado no simulador por linhas em torno da 

lâmpada. 

- Compare os valores de corrente em cada lâmpada com os valores da corrente nos 



resistores. 

- Existe diferença no brilho das lâmpadas? Explique suas observações e as causas das 

eventuais diferenças de brilho. 

 

Ao final da resolução da situação- problema, conversar com o grande grupo, 

para que exponham suas conclusões. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- Laboratório de informática, Internet, 

 

 

UNIDADE DIDÁTICA 

 

13º ENCONTRO: Uma hora- aula 

 

CONTEÚDO 

-Geradores elétricos; 

 

OBJETIVOS 

- Compreender a função dos geradores e sua utilização no cotidiano; 

- Estimular a aprendizagem dos aspectos éticos relevantes na produção, utilização e 

descarte de geradores elétricos. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Pesquisa sobre geradores elétricos 

Antes de realizar a pesquisa, promover uma discussão sobre os conhecimentos 

prévios dos alunos. Permitir que falem sobre o assunto, colocando suas suposições, 

interagindo entre eles. Neste momento, procurar não dar as respostas, mas instiga-los a 

descobrir mais sobre o assunto. 

Após a discussão, permitir que eles realizem a pesquisa sobre os geradores em 

diferentes fontes: jornais, revistas, internet, relatando as informações em forma de um 

texto. Eles podem também entrevistar pessoas do ambiente escolar ou podem fazer uma 



pesquisa de campo para descobrirem como a maioria das pessoas descartam as pilhas e 

baterias usadas. 

 

Questões norteadoras de investigação 

- O que é um gerador elétrico? 

- Qual a função das pilhas e baterias? 

- Além das pilhas e baterias, existem outros tipos de geradores? Para que servem? 

- Onde elas são utilizadas? 

- Quais materiais são utilizados na composição das pilhas e baterias? 

- Como a maioria das pessoas costuma descartar pilhas e baterias usadas? 

- Qual a maneira correta de descartar pilhas e baterias? 

- Quais impactos o descarte inapropriado de pilhas e baterias podem causar? 

- Vocês conhecem algum lugar em sua cidade ou na região que recolhe pilhas e baterias 

usadas? 

Permitir que os alunos exponham o conteúdo de suas pesquisas, confirmando se as 

hipóteses levantadas estavam corretas. Por fim, o professor deve sistematizar as 

explicações dadas aos fatos, em termos científicos, formalizando a resposta das questões 

iniciais de investigação. 

 

Disponibilizar aos alunos o vídeo: Para que serve 5: Motores e geradores, disponível 

em link: https://www.youtube.com/watch?v=qOiRHkaVeTk 

 

O objetivo do vídeo é fazer com que os alunos aprofundem seus conhecimentos sobre 

geradores e receptores e analisem se esses materiais possuem alguma ligação ou 

características em comum. 

 

RECURSOS: 

- Laboratório de informática 

- Internet 

- Vídeo  

- Multimídia 

 

PRODUÇÃO DIDÁTICA 

 

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


14º ENCONTRO: Duas horas-aula 

 

CONTEÚDO  

Investigando conceitos elétricos através da experimentação. 

 

OBJETIVOS: 

- Desenvolver a curiosidade, o interesse e o prazer em investigar; 

- Desafiar os alunos testando suas capacidades cognitivas; 

- Estimular no desenvolvimento da autonomia intelectual. 

 

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentação dos experimentos pesquisados e elaborados pelos alunos (desafio 

proposto no quinto encontro). 

- No primeiro momento, os alunos deverão apresentar os projetos de forma bem 

resumida, mas o objetivo principal é que preparem esses materiais juntos com os demais 

protótipos que elaboraram durante os estudos para a realização de uma amostra interna 

desses trabalhos. 

- Esse momento será aproveitado para que os alunos elaborem cartazes, contendo 

explicações sobre seus experimentos e maquetes e um pequeno resumo sobre as fontes 

de energia pesquisadas.  

- A exposição ocorrerá no período de aula, portanto, será combinado com antecedência 

com a direção, a equipe pedagógica e os professores da turma para que os alunos fiquem 

disponíveis para apresentarem seus trabalhos para os demais alunos da escola. A 

preparação ficará a cargo dos alunos, mas o professor fará o acompanhamento dessa 

organização, auxiliando sempre que necessário. 

- A exposição ocorrerá no laboratório multiuso da escola, por conter o espaço 

apropriado para a realização do evento. Os alunos ficarão a postos de seus projetos e 

deverão dar detalhes desses trabalhos aos visitantes. 

- O objetivo é fazer com que sintam estimulados e valorizados pelo comprometimento e 

sintam-se instigados a pesquisar e realizar investigações. Com esse trabalho, acredita-se 

que os alunos se tornarão mais curiosos, autônomos e críticos.   

 

 



UNIDADE DIDÁTICA 

 

15º ENCONTRO: Uma hora-aula 

 

CONTEÚDO 

Avaliação dos conhecimentos produzidos durante os estudos; 

 

OBJETIVO 

- Constatar se houve apropriação dos conceitos trabalhados durante a implementação do 

projeto, análise dos alunos em relação a sua participação, bem como a metodologia 

utilizada pelo professor e sua ação.  

ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

-Conversar com os alunos sobre o que acharam das aulas sobre eletricidade, apontando 

os aspectos positivos e negativos da implementação do projeto. 

-Aplicar o questionário online no laboratório de informática constituindo uma avaliação 

sobre os conteúdos estudados nas aulas, metodologia aplicada no ensino de Física, bem 

como a participação dos alunos durante as atividades propostas. 

 

Sobre o ensino de Física 

01-O que achou sobre as aulas de Eletricidade? 

Foram interessantes?  (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca 

Foram dinâmicas?       (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca  

Foram boas?                (  ) sim (  ) não (  ) às vezes (  ) nunca 

 

02-Foi possível relacionar o assunto Eletricidade com fenômenos presentes em suas 

experiências cotidianas? 

() sim 

() não 

() às vezes 

 

03-Em relação às atividades práticas (demonstrações experimentais, elaboração 

experimentos com materiais alternativos e simulações), o que você achou? Conseguiu 



entender os conceitos envolvidos? Você participou do desenvolvimento dessas 

atividades? 

 

04-Sobre a atuação do professor durante a implementação, indique os aspectos positivos 

e negativos. 

 

05- Sobre sua participação durante as aulas de modo geral, 

() participei ativamente de todas as atividades 

() participei parcialmente das atividades 

() Não participei das atividades 

 

06- Em relação ao aprendizado, 

a) em que situações você apresentou maiores dificuldades? 

b) o que melhor aprendeu? Por quê? 

c) O que não conseguiu aprender? Por quê? 

 

Sobre o conteúdo eletricidade 

01-Explique a diferenças de condutores e isolantes elétricos e cite exemplos. 

 

02- Cite algumas fontes de energia utilizadas no Brasil. 

 

03-Como a energia elétrica é utilizada? 

 

04- Que ações você pode realizar em sua casa para ajudar na economia de energia 

elétrica? 

05- Represente através de um desenho a propriedade de atração e repulsão de cargas 

elétricas. 

 

06- Se retirarmos elétrons de um corpo neutro, ele ficará positivo ou negativo?   

 

07- Para que servem as pilhas e baterias? 

 



08- Pense nos aparelhos ou objetos que você possui em casa. Quais deles têm como 

base de funcionamento o efeito joule 

 

09- Em que aparelho(s) de sua casa pode-se perceber o efeito luminoso? 

  

10- (Unicamp- SP) Um chuveiro elétrico ligado a uma rede de 220 V consome 1200 W 

de potência. 

a) Qual a intensidade de corrente utilizada no chuveiro? 

b) Qual a resistência do chuveiro? 

 

11- Qual das lâmpadas consome menos energia? 

a) Incandescente 

b) Led 

c) Fluorescente 

 

12- (PUC-SP) Um chuveiro elétrico funciona com uma voltagem de 220 V. Se o 

aquecimento da água for insuficiente, para torná-la mais quente, supondo uma vazão 

constante, devemos: 

a) aumentar o comprimento do fio da resistência. 

b) diminuir o comprimento do fio da resistência. 

c) mudar a voltagem para 110V. 

 

13- Qual a função de um amperímetro? 
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