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RESUMO 

 

O ENSINO DE TÓPICOS DE ELETROMAGNETISMO NA MODALIDADE EJA A 

PARTIR DO ESTUDO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Clenilso de Souza Vieira 

 

Orientador: 

Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao 
Programa de Pós-Graduação (nome dado na 
instituição) no Curso de Mestrado 
Profissional de Ensino de Física (MNPEF), 
como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Física 

 

As atividades experimentais têm se mostrado um instrumento fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem da Física. Busca-se através dessas atividades 

permitir que ao aluno perceba o objeto de estudo de maneira quantitativa e 

qualitativa, o manuseie, o observe, faça previsões sobre ele ou elabore hipóteses. 

Dentro desse contexto propomos um produto educacional que consiste em uma 

sequência didática que tem o objetivo de levar o aluno a aprender a calcular o 

consumo de elétrica de eletrodomésticos a partir dos dados de potência (descritos 

no próprio equipamento) e tempo médio de uso para avaliar o impacto de cada 

equipamento no consumo doméstico mensal. Essa proposta é direcionada para 

alunos do último ano do ensino médio da EJA ou regular, consiste em um 

experimento demonstrativo que consta de um painel de circuito AC e simulações 

utilizando o programa PhET. Para a dinâmica da aplicação da sequência didática 

escolhemos como metodologia de aprendizagem os Três Momentos Pedagógicos 

por ser capaz de propiciar a problematização do assunto. O produto foi testado na 

Nova EJA do Colégio Estadual Barão de Tefé, no município de Seropédica, Rio de 

Janeiro no mês de julho de 2020, em meio a pandemia do Covid-19, através de 

questionários de sondagem para observar os conhecimentos prévios e registrar o 

que se adquiriu de conhecimento por parte dos alunos após a aplicação dos 



 

 

experimentos demonstrativos. Foi mostrado através da análise qualitativa das 

respostas dos alunos aos questionários que houve uma evolução significativa, nos 

levando a considerar que o trabalho alcançou seu objetivo de elevar o conhecimento 

científico e sua aplicação prática.   

 

 

Palavras-chave: Experimento demonstrativo, EJA, Ensino de Física, Consumo de 

energia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

Dezembro de 2020 



 

 

ABSTRACT 
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Experimental activities have been shown to be a fundamental instrument in 

the teaching and learning process of Physics. These activities seek to allow the 

student to perceive the object of study in a quantitative and qualitative way, handle it, 

observe it, make predictions about it or elaborate hypotheses. Within this context we 

propose an educational product that consists of a didactic sequence that aims to take 

the student to learn how to calculate the electrical consumption of household 

appliances from the power data (described on the equipment itself) and average time 

of use to evaluate the impact of each equipment on monthly household consumption. 

This proposal is aimed at students in the last year of EJA or regular high school, it 

consists of a demonstrative experiment that consists of an AC circuit panel and 

simulations using the PhET program. For the dynamics of the application of the 

didactic sequence, we chose the Three Pedagogical Moments as a learning 

methodology because it is capable of problematizing the subject. The product was 

tested at New EJA at Colégio Estadual Barão de Tefé, in the municipality of 

Seropédica, Rio de Janeiro in July 2020, in the midst of the Covid-19 pandemic, 

using survey questionnaires to observe previous knowledge and record the that was 

acquired by the students after knowledge of the experiments. It was shown through 



 

 

the qualitative analysis of the students' responses to the questionnaires that there 

was a significant evolution, leading us to consider that the work achieved its objective 

of raising scientific knowledge and its practical application. 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

A Física tem um papel de buscar compreender a natureza que nos cerca, não 

apenas por uma questão de mera curiosidade, mas sim uma questão de melhoria da 

qualidade de vida. Compreender e desenvolver usos e tecnologias a partir dos 

fenômenos naturais, conhecer os seus ciclos e quem sabe prevê-los é vital.  

Essa busca é tanto da Física quanto de outras ciências. E à medida que se 

conseguiu tal compreensão, esse conhecimento associado a diversas técnicas, deu 

origem a toda a tecnologia que temos hoje e que tanto melhorou nossa vida. 

O ensino de Física já foi apontado como sendo muito fechado, baseando-se 

na apresentação de conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados 

do mundo vivido pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios 

de significado (PCN 2002). É preciso rediscutir sobre qual Física ensinar para 

possibilitar uma melhor compreensão do mundo e uma formação para a cidadania 

mais adequada. Para isso é imprescindível considerar o mundo vivencial dos alunos, 

sua realidade próxima ou distante, os objetos e fenômenos com que efetivamente 

lidam, ou os problemas e indagações que movem sua curiosidade. Portanto o 

conhecimento da Física “em si mesmo” não basta como objetivo, mas deve ser 

entendido sobretudo como um meio, um instrumento para a compreensão do 

mundo, podendo ser prático, mas permitindo ultrapassar o interesse imediato (PCN 

2002).  

A plena participação do aluno no processo de ensino de física ou qualquer 

outra disciplina remete ao conceito de aprendizagem significativa, apresentada por 

Ausubel (AUSUBEL, 2011). Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um 

receptor passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso dos significados que já 

internalizou, de maneira substantiva e não arbitrária, para poder captar os 

significados dos materiais educativos. Nesse processo, ao mesmo tempo que está 

progressivamente diferenciando sua estrutura cognitiva, está também fazendo a 

reconciliação integradora de modo a identificar semelhanças e diferenças e 
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reorganizar seu conhecimento. Quer dizer, o aprendiz constrói seu conhecimento, 

produz seu conhecimento (MOREIRA, 2005).  

 

“...o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que 

 o aluno já sabe; descubra  isso e ensine-o de acordo”(Ausubel, 1968, 78, 80). 

 

Segundo Ausubel a aprendizagem, para ser significativa, deve fazer sentido 

para o aprendiz, ou seja, deve possibilitar que este faça relações entre o novo 

conhecimento e o conhecimento prévio, já existente em sua estrutura cognitiva. 

Outro ponto importante, destacado por Ausubel em sua teoria, diz respeito à 

motivação, ou seja, segundo o pesquisador, o aprendiz deve estar disposto a 

aprender.  

Nesse contexto inserimos a metodologia dos três momentos pedagógicos, 

para abordar em sala de aula, tópicos de eletromagnetismo, sendo constituída por 

três etapas: problematização inicial, organização do conhecimento e aplicação do 

conhecimento. A problematização de situações que podem ser elucidadas pelos 

experimentos na disciplina de Física possibilita o levantamento de hipóteses na 

tentativa de resolução das questões levantadas. A iniciação de um conteúdo a partir 

da problematização exige do professor uma postura questionadora. Em seguida, o 

professor deve organizar o conhecimento para a compreensão do conteúdo 

problematizado pelo encaminhamento metodológico mais apropriado para a 

situação. Posteriormente, o professor deve possibilitar ao estudante a análise e a 

interpretação das situações iniciais propostas e outras que são explicadas pelos 

mesmos conhecimentos, mediante a utilização de diversas estratégias de ensino 

(DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000 apud DCEs Física, 2008).  

Nessa direção, o entendimento da natureza da Ciência de um modo geral e 

da Física em especial constitui um elemento fundamental à formação da cidadania. 

De modo convergente a esse âmbito de preocupações, o uso de atividades 

experimentais como estratégia de ensino de Física tem sido apontado por 

professores e alunos como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as 

dificuldades de se aprender e de se ensinar Física de modo significativo e 

consistente (ARAÚJO e ABID, 2003). 
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Embora seja praticamente consensual seu potencial para uma aprendizagem 

significativa, observa-se que a experimentação é proposta e discutida na literatura 

de maneira bastante diversa quanto ao significado que essas atividades podem 

assumir em diferentes contextos e em diferentes aspectos. A análise do papel das 

atividades experimentais desenvolvida amplamente nas últimas décadas revela que 

há uma variedade significativa de possibilidades e tendências de uso dessa 

estratégia de ensino de Física. Tais atividades podem ser concebidas desde 

situações que focalizam a mera verificação de leis e teorias, até situações que 

privilegiam as condições para os alunos refletirem e reverem suas ideias a respeito 

dos fenômenos e conceitos abordados, podendo assim atingir um nível de 

aprendizado que lhes permita efetuar uma reestruturação de seus modelos 

explicativos dos fenômenos (ARAÚJO e ABID, 2003). 

Dentro deste contexto, o objetivo do nosso trabalho é aprimorar o ensino de 

tópicos de eletromagnetismo a partir de questões práticas como o consumo de 

energia elétrica, para as turmas de jovens e adultos e ao mesmo tempo deixá-lo 

como proposta para o ensino médio regular. O estudo do consumo de energia 

elétrica será embasado pelos conceitos de eletromagnetismo presentes nos 

currículos mínimos das turmas, a sequência didática seguirá a metodologia dos três 

momentos pedagógicos, que permite o trabalho de maneira dialógica e 

problematizadora de um assunto que está diretamente ligado ao cotidiano do aluno.  

A dissertação está organizada da seguinte forma: no Capítulo 2 

apresentamos os referencias teóricos utilizados neste trabalho. Exploramos os 

conceitos básicos de Eletrodinâmica com o objetivo de definir o consumo de energia 

elétrica, discutimos a metodologia dos três momentos pedagógicos e o papel da 

demonstração no ensino. No Capítulo 3, apresentamos a metodologia de confecção 

do produto educacional, a forma de aplicação do mesmo, bem como a técnica de 

avaliação da aplicação. No Capítulo 4 descrevemos os resultados da aplicação do 

produto educacional e no Capítulo 5 apresentamos as conclusões do trabalho. 
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Capítulo 2 

Fundamentação teórica 

Neste capítulo apresenta-se as bases teóricas para construção de nossa 

sequência. Iniciamos com uma revisão dos principais conceitos de eletromagnetismo 

abordados para auxílio do professor. 

Também apresentamos uma breve discussão sobre os três momentos 

pedagógicos, que serviu de base metodológica para a criação da sequência.  

 

2.1 Conceitos básicos do eletromagnetismo  

Nesta seção apresenta-se uma revisão dos conceitos básicos de 

eletromagnetismo que foram abordados em nossa sequência didática. Seguiremos a 

referência NUSSENZVEIG, 2005.  

Os vetores escritos nas próximas seções serão sempre indicados em negrito. 

 

2.1.1 Carga elétrica e corrente elétrica 

Na natureza a carga elétrica, manifesta-se de duas maneiras diferentes, que 

convencionamos chamar de positiva ou negativa, levando a possibilidade de atração 

ou repulsão. A matéria é normalmente neutra, ou seja, um corpo com quantidades 

iguais dos dois tipos de cargas está eletricamente neutro, por outro lado, um corpo 

com excesso de cargas positivas ou negativas está eletricamente carregado. 

A carga elétrica na natureza se apresenta quantizada múltipla de um valor 

mínimo e da carga elétrica, a chamada carga elétrica elementar: a carga elétrica do 

elétron é - e e a do próton + e. O valor de e é extremamente pequeno na escala 

macroscópica: 

 

                                         e = 1,602177x10-19 C 
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A intensidade i da corrente elétrica através de uma dada secção de um fio 

condutor é definida como a taxa de variação da carga que atravessa essa seção por 

unidade de tempo (fig.1), e pode ser escrita como:                    

 

                                   𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
                                                                                (2.1) 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Sentido da corrente elétrica e o fluxo de elétrons em uma secção transversal de 

um fio condutor 

Fonte:https://www.viverdeeletrica.com/wp-content/uploads/2019/05/Como-calcular-corrente-

eletrica-e-o-movimento-dos-eletrons.png 

 

No SI1 a unidade de corrente elétrica é o ampère (A). Numa corrente elétrica de 

1A, a secção do fio é atravessada a cada segundo por 1 Coulomb (C) de carga, 

equivalente a: 

 

                  
1𝐶

𝑒
=

1𝐶

1,6.10−19𝐶
= 6,2. 1018 elétrons 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sistema Internacional de Unidades. 
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a) Corrente elétrica alternada 

É a corrente onde os elétrons alternam o sentido de seu fluxo num movimento 

de vaivém (fig. 2). Comumente é a corrente elétrica que é repassada para utilização 

industrial e residencial. A corrente alternada (AC, “alternating current”) tipicamente 

tem frequência f = 60HZ (60 ciclos/segundo). 

A vantagem de se utilizar corrente alternada nesses circuitos é que sua 

voltagem pode ser aumentada ou reduzida usando transformadores, permitindo 

assim que a energia possa ser transmitida em linhas de alta voltagem, convertendo-

a no valor utilizado nas residências. Outra vantagem de se transmitir potência em 

alta voltagem, é que a corrente associada é baixa, reduzindo a perda por efeito 

Joule nos fios de transmissão.  

 

b) Corrente elétrica contínua 

É a Corrente contínua (CC ou DC do inglês direct current) é o fluxo ordenado 

de elétrons num único sentido mediante a presença de uma diferença de potencial. 

As correntes contínuas podem ser constantes ou pulsantes. 

A corrente é considerada contínua constantes quando sua intensidade e 

sentido não se altera com o passar do tempo. É comumente encontrada em pilhas e 

baterias. O gráfico, assim como a forma de onda dessa corrente é um segmento de 

reta constante (fig. 2). 

As Correntes contínuas pulsante tem seu sentido constante, porém o fluxo de 

elétrons no interior do fio se comporta como pulsos, fazendo com que a intensidade 

passe por variações no decorrer do tempo. Geralmente é encontrada em circuitos 

retificadores de corrente alternada. Como a corrente não muda de sentido, sua forma 

de onda nunca troca de sinal. 
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Figura 2: Tipos de corrente 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_cont%C3%ADnua#/media/Ficheiro:Types_of_cu

rrent_translated_to_pt.svg 

 
 

2.1.2 Lei de ohm e condutividade 

 

Consideremos um meio condutor isotrópico. Seja ρe, a densidade de carga 

elétrica medida em coulombs/metro cúbico, C/m3, que faz parte da corrente elétrica, 

imaginada como um fluído carregado. Seja ρm, a densidade de massa medida em 

kg/m3. A carga transportada será dada por dq = ρe dV, onde dV é o elemento de 

volume. A massa correspondente será dada por dm = ρm dV. O elemento de carga 

dq estará sob a ação de dois tipos de força: (a) a força eletrostática: dqE, onde E é o 

campo elétrico uniforme e constante dentro do condutor, mantido pela fonte de 

f.e.m.; (b) a força resistiva linear na velocidade instantânea: −𝛾vdV. Aqui v é a 

velocidade do elemento de carga dq em relação ao meio condutor. A equação 

newtoniana de movimento se lê: 

 

                                    𝑑𝑚 =
𝑑𝐯

𝑑𝑡
 = 𝑑𝑞𝐄 −  𝛾𝐯𝑑𝑉                                            (2.2) 

ou, 

   

                                                        𝜌𝑚
𝑑𝐯

𝑑𝑡
=  𝜌𝑒𝐄 −  𝛾𝐯                                                              (2.3) 

 

Portanto: 

 



19 

 

 

𝑑𝐯

𝑑𝑡
+  

𝛾

𝜌𝑚
𝐯 =  

𝜌𝑒

𝜌𝑚
𝐄                                                    (2.4) 

 

A solução geral desta equação diferencial é dada por 

 

                                            𝐯 =  
𝜌𝑒

𝛾
𝐄 + 𝐚 exp (− 

𝛾

𝜌𝑚
𝑡)                                            (2.5) 

                                                              

onde a é uma constante a ser determinada com as condições iniciais. Suponha que 

no instante t = 0, as cargas estão em repouso: 

 

 0 =  
𝜌𝑒

𝛾
𝐄 + 𝐚 

logo, 

                                                          𝐚 =  − 
𝜌𝑒

𝛾
𝐄                                                     (2.6) 

 

e a solução será: 

 

                                        𝐯 =  
𝜌𝑒

𝛾
𝐄 [1 − 𝑒𝑥𝑝   (

𝛾

𝜌𝑚
𝑡)]                                     (2.7) 

 

No regime estacionário, 𝛾𝑡 / 𝜌𝑚 ≫ 1, logo 

 

                                                         𝐯 → 𝐯𝑑 ≈
𝜌𝑒

𝛾
𝐄                                               (2.8) 

 

onde vd é a velocidade de deriva ou arrastamento. Como na mecânica dos fluídos 

podemos escrever a densidade de corrente j como o produto entre a densidade de 

carga e a velocidade  

 

                                             𝐣 =  𝜌𝑒𝐯𝑑 =  
𝜌𝑒

2

𝛾
 𝐄                                                    (2.9) 

 

A condutividade do meio é definida por 

 



20 

 

                                                           𝜎 =  
𝜌𝑒

2

𝛾
                                                       (2.10) 

 

Portanto chegamos a lei de Ohm2 na sua forma microscópica. 

 

                                                          𝐣 =  𝜎𝐄                                                       (2.11) 

 

Consideremos, um trecho dl de um fio condutor de secção transversal S sobre 
o qual uma densidade decorrente j é longitudinal e homogênea (a mesma em 
qualquer ponto da secção S), representada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  representação de um trecho infinitesimal de um fio condutor 

Fonte: Curso de Física Básica – Vol.3 / H. Moysés Nussenzveig – 1ªed. São Paulo: Editora 
Blücher, 1997. 

 

A diferença de potencial dV entre as secções inicial A e final B é: 

 

                                          VA - VB = dV = ∫ 𝐄. 𝐝𝐥′
𝑩

𝑨
 = Edl                                 (2.12)  

 

pois E é uniforme e paralelo a dl’(note que esta é a queda de potencial no sentido 
da corrente).  

Por definição, a intensidade de corrente que atravessa esse trecho do fio é: 

                                                 i =∫ 𝒋. �̂�
𝑺

  dS = j . S = σ E S                                 (2.13)  

                                                           
2 Formulada em 1826, por analogia a lei de condução do calor. 
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Logo,  

                           dV =  
𝑖

𝜎𝑆
   dl                                             ( 2.14) 

 

E, se o fio tem secção constante (fig.4), obtemos, para um comprimento l do fio, 
entre os pontos A e B 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fio de secção constante 

Fonte: Curso de Física Básica – Vol.3 / H. Moysés Nussenzveig – 1ªed. São Paulo: Editora 
Blücher, 1997. 

 

                        VA - VB = V = R i ou  𝑖 =
V

R
                                      (2.15)  

esta é a lei de ohm na forma macroscópica. 

No S.I, i é corrente medida em C / s = A, V é a diferença de potencial medida em J / 

C = V, e R é a resistência do meio medida em A / V = Ω, ohms. 

 

Na equação 2.15, R pode ser escrito como: 

                                           R =    
𝑙

𝜎𝑆
= 𝜌

𝑙

𝑆
                                                    (2.16)  

 

 ρ = 1/σ é a resistividade do material. 

Para uma ampla gama de substâncias, é um fato experimental que a 

resistividade, varia, com uma boa aproximação, linearmente com a temperatura, 

dentro de uma larga faixa de temperaturas. 
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A resistividade (ρ) varia por muitas ordens de grandeza conforme a natureza 

do material (Tabela 1), sendo casos extremos os bons condutores, como o cobre, e 

isolantes como o quartzo, cujas resistividades diferem por fatores maiores que 1020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1:  Tabela de resistividade de alguns materiais 

Fonte: Curso de Física Básica – Vol.3 / H. Moysés Nussenzveig – 1ªed. São Paulo: Editora 

Blücher, 1997. 
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2.1.3 Efeito Joule 

 

A lei de Ohm implica em um fornecimento permanente de energia aos 

portadores de carga. 

 

 

 

 

Figura 5: Fio condutor  

Fonte: A.C., Tort. Notas de aula. Não publicadas. 

 

    𝑊𝐴𝐵 =  −𝑑𝑞(𝑉𝐴 − 𝑉𝐵) =  − ∆U                                     (2.17) 

                           

                                   =  +dq ∫ 𝐄 𝐝𝐥
B

A
=  +dq 𝐄 (lA −  lB)                               (2.18) 

 este é o trabalho do campo.  

Se os portadores de carga acumulassem toda essa energia acabaria por sair 

do meio vencendo possíveis forças de ligação. O que acontece é que essa energia é 

transferida no meio através dos choques entre este e os portadores de carga, o que 

dá origem ao efeito joule, isto é: 

                                 𝑑𝑃 =  
𝒋2

𝜎
 𝑑𝑉                                                         (2.19)                       

                                         = 
𝒋𝟐

𝜎
 S dl 

                                         = 
(𝒋𝑆)2

𝜎
  

𝐝𝐥

𝑆
 

                                      = 𝑖2 𝜌 
𝐝𝐥 

𝑆
                                                           (2.20) 

 

O campo eletrostático E é gerado por uma fonte externa, por exemplo, uma 

pilha.  

 𝑊𝐴𝐵 = 𝑑𝑞 𝑬 (𝑙𝐵 − 𝑙𝐴)                                               (2.21) 

                                                       = 𝑖 𝑑𝑡 𝑬(𝑙𝐵 − 𝑙𝐴) 
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                                                = 𝒋 𝑆 𝑑𝑡 𝑬(𝑙𝐵 − 𝑙𝐴)                                           (2.22) 

Logo: 

 

                                         
𝑑𝑊𝐴𝐵

𝑆(𝑙𝐵− 𝑙𝐴)𝑑𝑡
=  +𝒋 𝑬                                          (2.23) 

 

                                 
𝑑𝑃

 𝑑𝑉
=  +𝒋 𝑬                                                 (2.24) 

 ou,      

𝑑𝑃

𝑑𝑉
=  𝜎𝑬2 =

𝒋2

𝜎
                                               (2.25) 

 

A energia por unidade de volume e tempo fornecida pelo campo aos 

portadores de carga dentro do volume (𝑙𝐵 −  𝑙𝐴)𝑆 é: 

 𝑑𝑃 =  𝑖2 𝑑𝑅                                                 (2.26) 

Se i é constante, 

𝑃 =  𝑖2𝑅 =  
𝑉2

𝑅
                                              (2.27)  

que é a forma usual do efeito joule. 

 
 
 

 

2.1.4 Força eletromotriz 
               

Dizemos que uma fonte de tensão produz uma força eletromotriz ε o que 

significa que submete os portadores de carga a uma diferença de potencial ε. O 

termo força eletromotriz é usado, por motivos históricos, para designar a diferença 

de potencial produzida por uma fonte de tensão, embora na verdade não se trate de 

uma força.  

A força eletromotriz de uma fonte é o trabalho por unidade de carga que a 

fonte realiza para transferir cargas do terminal de baixo potencial para o terminal de 



25 

 

alto potencial. A unidade de força eletromotriz do SI tem dimensões de joule por 

coulomb, essa unidade é chamada de volt. 

 

                                            ε = 
𝑑𝑊

𝑑𝑞
                                                            (2.28) 

 

 
 
 

 
2.1.5 Circuitos elétricos 
 

Nossa abordagem sobre circuitos elétricos se restringirá aos circuitos 

resistivos simples, daremos um tratamento teórico aos circuitos e seus componentes 

necessários ao produto educacional em questão. 

Um resistor ôhmico é um elemento de circuito que obedece a lei de Ohm, ou 

seja, quando esse é atravessado por uma corrente i, tem uma queda de potencial 

(no mesmo sentido da corrente V = V1 - V2) através de seus extremos 1 e 2 (fig. 6) 

dada por: 

                          V = Ri                                                             (2.29) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Circuito elétrico simples com um resistor 

Fonte: Curso de Física Básica - 3 Eletromagnetismo - H. Moysés Nussenzveig 

 

No resistor há transformação de energia elétrica em energia térmica, dada 

pelo efeito Joule, logo a potência dissipada é: 

 

                                            P = i2 R                                                           (2.30) 
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2.1.6 Circuitos com associação de resistores em série 
 

Nesse tipo de circuito, as resistências estão ligadas a uma fonte ideal de força 

eletromotriz ε, são ligadas uma após a outra e uma diferença de potencial V é 

aplicada às extremidades da ligação. As diferenças de potencial entre os terminais 

de cada resistência produzem a mesma corrente i em todas as resistências (fig.7) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 7: (a) Três resistores ligados em série entre os pontos a e b.  

(b) Circuito equivalente, com os três resistores substituídos por uma resistência equivalente 

Req. Ambos os circuitos são atravessados pela mesma corrente. 

Fonte: Fundamentos da Física - Eletromagnetismo -  vol. 3 -  10ª ed. Halliday & Resnick 

pág.515 

  

Num circuito que associa resistências em série, temos para o valor da sua 

Resistência equivalente Req:  

                                              Req = R1 + R2 + R3                                             (2.31) 

 

 Para a situação de n resistores em série num mesmo circuito temos: 

 

                               Req = j= ∑ 𝑅𝑗
𝑛
𝑗=1 (n resistências em série)                    (2.32) 

 

 

2.1.7 Circuitos com associação de resistores em paralelo 

 

Nesse tipo de circuito as resistências estão ligadas entre si nas duas 

extremidades. Assim, todas estão sujeitas à mesma diferença de potencial aplicada 

pela fonte. Resistências ligadas em paralelo podem ser substituídas por uma 
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resistência equivalente Req com a mesma diferença de potencial V e a mesma 

corrente total que as resistências originais (fig.8). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: (a) Três resistores ligados em paralelo entre os pontos a e b.  

(b) Circuito equivalente, com os três resistores substituídos por uma resistência equivalente 

Req. Ambos os circuitos estão submetidos a mesma diferença de potencial. 

Fonte: Fundamentos da Física - Eletromagnetismo -  vol. 3 -  10ª ed. Halliday & Resnick 

pág.528 

 

 
 

Num circuito que associa resistências em paralelo, temos para o valor da sua 

Resistência equivalente Req:  

 

1

𝑅𝑒𝑞
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
                                                  (2.33)    

             

Para a situação de n resistores em paralelo num mesmo circuito temos:  

 

1

𝑅𝑒𝑞
= ∑

1

𝑅𝑒𝑞

𝑛
𝑗=1                                                       (2.34) 

 
No caso de duas resistências em paralelo, a resistência equivalente é o 

produto das resistências dividido pela soma: (2.35) 

 

𝑅𝑒𝑞 =
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
                                                      (2.35) 
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2.1.8 Consumo de energia elétrica 

 

Um aparelho elétrico ao ser colocado entre dois pontos, A e B, de um trecho 

do circuito pelo qual passa a corrente convencional de intensidade i (fig. 9). Sejam 

VA e VB os respectivos potenciais elétricos associados a esses pontos e chamemos 

a ddp entre os pontos de U = VA - VB. O movimento das cargas elétricas só será 

possível se a ddp U entre A e B for mantida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: A ddp U é mantida para que haja passagem de corrente i. 

Fonte: Os Fundamentos da Física/Francisco Ramalho Júnior, Nicolau Gilberto Ferraro, 

Paulo Antônio de Toledo Soares. - 10.ed. - São Paulo: Moderna, 2009. 

 

 

Seja Δq a carga elétrica positiva que no intervalo de tempo Δt, atravessa esse 

trecho. No ponto A, a carga tem energia potencial elétrica Ep(A) = Δq . VA; ao chegar 

em B, ela tem energia potencial elétrica Ep(B)=  Δq . VB. Quando a carga elétrica 

atravessa o trecho entre A e B, o trabalho das forças elétricas será dada por: 

 

𝜏𝐴𝐵 = Δq . U = Δq . (VA - VB) = Δq . VA - Δq . VB                     (2.36) 

 

Sendo Ep(A) = Δq . VA e Ep(B) = Δq . VB, obtemos:   

  

𝜏𝐴𝐵  = Ep(A) - Ep(B)                                         (2.37) 

 

Considerando, VA>VB, o movimento das cargas é espontâneo e o trabalho, motor.  

Essa energia consumida pelo trecho AB pode ter sido transformada em 

energia térmica, energia mecânica, energia química etc. 
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A potência elétrica consumida é dada por: 𝑃 =
𝜏𝐴𝐵

∆𝑡
 , mas sendo 𝜏𝐴𝐵 = Δq.U, 

vem: (2.39) 

𝑃 =
∆𝑞.𝑈

∆𝑡
                                                     (2.38) 

 

 

Considerando  
∆𝑞

∆𝑡
= 𝑖, obtemos: 

 

P = U . i                                                    (2.39) 
 
 

Como não houve necessidade de estabelecer nenhuma hipótese sobre a 

natureza das transformações que a energia elétrica sofre no trecho AB, dizemos que 

a fórmula é geral, podendo ser utilizada para qualquer aparelho colocado entre os 

trechos A e B. 

A energia elétrica ou o consumo de energia elétrica Eel consumida pelo 

aparelho existente entre A e B, num intervalo de tempo Δt, é dado pelo trabalho das 

forças elétricas: 

 

𝜏𝐴𝐵 = P. Δt         Eel = P. Δt                                    (2.40) 
 

Em eletricidade mede-se também a potência em quilowatt (1kW = 103W) e a 

energia elétrica em quilowatt-hora (kWh). A quantidade de energia trocada no 

intervalo de tempo de 1h com potência de 1kW é 1kWh. Portanto: 

 

1kWh = 1kW.1h = 1000W.3600s     1kWh = 3,6.106J 
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2.2 Três Momentos Pedagógicos (3MP) 

 

Segundo Muenchen (2010), o surgimento dos 3MP aconteceu durante o 

desenvolvimento do projeto de ensino de ciências naturais, na Guiné-Bissau. 

Posteriormente foram implementados mais dois projetos, que juntamente com a 

publicação dos livros contribuíram para a disseminação da dinâmica.  

A dinâmica dos três momentos pedagógicos (3MP), fundamentada por uma 

abordagem temática (DELIZOICOV; ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2002) foi 

inicialmente trabalhada por Delizoicov (1982) e de acordo com Muenchen (2010) e 

Muenchen e Delizoicov (2012) decorre da transposição freireana para o contexto de 

educação formal.  

Esta dinâmica passou a se disseminar no final da década de 80, por meio da 

publicação dos livros “Metodologia do Ensino de Ciências” (DELIZOICOV e 

ANGOTTI, 1989) e “Física” (DELIZOICOV e ANGOTTI, 1990), os quais foram 

distribuídos às escolas públicas de nível médio brasileiras, através de um programa 

do INEP/MEC. 

A metodologia dos Três Momentos Pedagógicos se desenvolve em três 

etapas: Problematização inicial, Organização do conhecimento e Aplicação do 

conhecimento.   

De acordo com Pierson (1997), em uma “primeira aproximação”, podemos 

olhar os momentos pedagógicos como três momentos que: 

“Devem se suceder no processo de ensino e aprendizagem: o primeiro 
momento de mergulho no real, o segundo caracterizado pela tentativa de 
apreender o conhecimento, já construído e sistematizado, relacionado a este 
real que se observa e o terceiro momento de volta ao real, agora de posse 
dos novos conhecimentos que permitam um novo patamar de olhar”.  
(PIERSON, 1997: 156)  

 
Abaixo relacionamos duas propostas de sequências didáticas em que a 

utilização dos três momentos pedagógicos se fez bastante eficaz: 

 

 Foi proposta uma sequência didática que utilizando os conceitos de 

ondas aborda, de forma dialógica, os perigos da radiação UV à saúde 
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da pele e dos olhos e a relação com os diversos produtos comerciais 

que foram desenvolvidos a fim de proteger dos danos caso haja uma 

exposição excessiva a essa radiação. Esse produto consiste de uma 

sequência de aula e um experimento de detecção de radiação UV por 

um sensor eletrônico conectado a uma plataforma Arduino 

(ALBUQUERQUE, 2018). 

 

   Outra sequência didática proposta com o uso dos 3MP tem como 

tema o ensino de Ondas Eletromagnéticas na comunicação, 

especificamente nos aparelhos celulares. Ele argumenta dizendo que 

é cada vez mais crescente o número de pessoas que utilizam estes 

dispositivos e, entre alunos do Ensino Médio observa-se seu uso para 

diversos fins, até mesmo em sala de aula. Diz que o objetivo do 

trabalho é desenvolver e implementar uma sequência didática 

estruturada nos três momentos pedagógicos para o ensino de 

conceitos de Física que são aplicados na tecnologia, presente 

constantemente no cotidiano dos alunos. As aulas foram desenvolvidas 

e realizadas em uma turma de Educação de Jovens e Adultos 

concluintes do Ensino Médio. Slides com questionamentos 

contextualizados, questões problematizadoras, gifs, simulação virtual, 

texto pré-elaborado foram os materiais utilizados nas aulas 

caracterizadas pela problematização e dialogicidade. A avaliação 

consistiu de pesquisa extraclasse, elaboração e apresentação de um 

painel em grupo. Com recursos de fácil acesso aos professores da 

educação básica foi possível elaborar a sequência de aulas que focou 

o aluno como centro do processo de ensino-aprendizagem, 

observando-se durante as aulas efetiva participação, entusiasmo, 

curiosidade em aprender conceitos de Física e, ao fim, êxito no 

desenvolvimento da tarefa proposta que exigia explicação oral de 

conceitos estudados durante as aulas da sequência didática. 

(PASSARINHO, 2018) 

 

A proposta didática dos Três Momentos Pedagógicos (3Mps) integra o 

pensamento complexo na construção de conhecimentos científicos, contribuindo 
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para uma postura crítica do aluno, logo, ela se insere em uma concepção inovadora 

de ensino.  

Na sequência, sumarizamos os Três Momentos Pedagógicos conforme 

descrito na Referência (DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. 

Ensino de Ciências: Fundamentos e Métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002). 

O ponto chave nos 3MP é a problematização do assunto a ser debatido em 

sala de aula. Como identificou-se que o conhecimento de consumo de energia 

necessita de uma visão mais significativa em que a física pode contribuir, apropriou-

se usar o tema da potência elétrica e outras variáveis elétricas como um problema a 

ser tratado nos 3MP. Espera-se que a abordagem problematizadora dessa 

metodologia possa ter um papel provocativo e crítico do aluno e possa levá-lo a um 

estado ativo de conhecimento que suplanta sua mera condição de consumidor de 

produtos elétricos. 

 
1ºMP -  Problematização inicial 

 

Nesse momento apresentam-se questões ou situações que os alunos já 

conhecem e vivenciam e que estão envolvidas nos temas. Os alunos, em pequenos 

grupos, são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim de que o 

professor, diante de toda a turma, possa conflitar o conhecimento prévio que eles 

trazem com o conhecimento formal. Nesta etapa do trabalho o papel do professor 

está direcionado mais em questionar a visão do aluno, instigando discussões, lançar 

dúvidas, apontar o contraditório. O ponto alto deste momento é levar o aluno a sentir 

a necessidade de adquirir novos conhecimentos para encontrar a resposta da 

questão apresentada. O professor tem a função de aguçar a curiosidade, fomentar o 

debate. Permitir ao aluno que ele revele os conhecimentos empíricos já construídos 

fruto do seu viver. Para os autores, a finalidade desse momento é propiciar um 

distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações 

propostas para discussão, e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de 

outros conhecimentos que ainda não detém. 

É preciso criticar a curiosidade ingênua, para que esta vá se aproximando, de 

forma cada vez mais metodologicamente rigorosa, do objeto cognoscível para se 
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tornar uma curiosidade epistemológica. E, exercitar a curiosidade é construir campos 

férteis à germinação da imaginação, da intuição, da capacidade de conjecturar e de 

comparar. E, sem dúvida, esses são saberes fundamentais à prática educativa 

(FREIRE, 2009). 

No momento em que o educando percebe que seus saberes não apresentam 

as respostas satisfatórias para o problema que ali se apresenta tem-se a ruptura. A 

necessidade de resposta adequada tornará o aluno aberto a assimilar os modelos 

propostos pela ciência de forma menos invasiva. 

“Mais do que simples motivação para se introduzir um conteúdo específico, a 

problematização inicial visa à ligação desse conteúdo com situações reais 

que os alunos conhecem e presenciam, mas que não conseguem interpretar 

completa ou corretamente porque, provavelmente não dispõem de 

conhecimentos científicos suficientes”. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990a, p. 

29) 

 

2ºMP -  Organização do conhecimento 

 

Após a problematização, os alunos deverão buscar instrumentos, ou seja, 

adquirir conceitos para que resolvam a problematização inicial. Momento em que, 

sob a orientação do professor, os conhecimentos de física necessários para a 

compreensão dos temas e da problematização inicial são estudados. Nesse 

processo, o professor passa a atuar em um papel mais ativo, não aquele que 

oferece respostas prontas, mas no que media a construção de novos 

conhecimentos, apontando caminhos e possibilidades, na tentativa de criar 

condições para que juntamente com os alunos, possa organizar os conhecimentos. 

Definições, conceitos, relações e leis devem ser aprofundadas nesse MP. 

 

“Os conhecimentos selecionados como necessários para a compreensão dos 

temas e da problematização inicial são sistematicamente estudados neste 

momento, sob a orientação do professor [...] de modo que o professor possa 

desenvolver a conceituação identificada como fundamental para a 

compreensão científica das situações problematizadas”. (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2009, p. 201) 
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É nessa etapa que deve ocorrer o conflito dos conhecimentos fundamentados 

no senso comum com os conhecimentos selecionados para a compreensão do 

tema, superando as visões simplistas de mundo que podem ser manifestadas pelos 

alunos, construindo olhares mais críticos para enxergar e interpretar a ciência. 

Ao término desse momento o educando poderá estabelecer relações entre 

seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos construídos. Decerto, 

permitindo outras formas de enxergar as questões problematizadas inicialmente, 

bem como apresentando soluções de forma menos ingênua. 

Nessa situação, é esperado que os alunos sejam capazes de aplicar os 

conhecimentos construídos nesta etapa e, assim sendo, o próximo momento 

pedagógico deve ser iniciado. 

É nesta etapa que: 

“[...] será preparado e desenvolvido, durante o número de aulas necessárias, 

em função dos objetivos definidos e do livro didático ou outro recurso pelo 

qual o professor tenha optado para o seu curso. Serão ressaltados pontos 

importantes e sugeridas atividades, com as quais se poderá trabalhar para 

organizar a aprendizagem”. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990a, p. 30) 

 

Por fim, vamos apresentar o 3º momento. 
 

 

3ºMP -  Aplicação do conhecimento 

 

 Nesta etapa, o aluno retorna ao problema inicial, munido dos conceitos 

discutidos no 2º MP para resolver o problema inicial.  

 Esse momento se destina a abordar sistematicamente o conhecimento 

incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações iniciais que 

determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam diretamente 

ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. 
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São considerados como aspectos inovadores na aplicação do conhecimento 

valorizar atividades que se afastem de um modelo pontual e finalístico de avaliação, 

contemplar propostas de tomada de decisão, valorizando multiplicidade de 

estratégia (estudo de caso, debate, carta aberta) e outras atividades mais 

complexas. 

Esta etapa, então,  

“Destina-se, sobretudo, a abordar sistematicamente o conhecimento que vem 

sendo incorporado pelo aluno, para analisar e interpretar tanto as situações 

iniciais que determinaram o seu estudo, como outras situações que não 

estejam diretamente ligadas ao motivo inicial, mas que são explicadas pelo 

mesmo conhecimento”. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1990a, p. 31) 

 

 
2.3 Experimentos e demonstrações no ensino de Física 

 

Atividades experimentais são muito debatidas no ensino de física. De 

acordo com Borges 2002, os estudantes deveriam conhecer alguns dos 

principais produtos da ciência, ter experiência com eles, compreender os 

métodos utilizados pelos cientistas para a produção de novos conhecimentos e 

como a ciência é uma das forças transformadoras do mundo.  

Um exemplo disso pode ser encontrado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (MEC, 1999) que propõe que o ensino de 

ciências deve propiciar ao educando compreender as ciências como 

construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por 

acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o 

desenvolvimento científico com a transformação da sociedade (BORGES, 

2002]. 

Segundo Borges (2002), os professores de ciências, tanto no ensino 

fundamental como no ensino médio, em geral acreditam que a melhoria do 

ensino passa pela introdução de aulas práticas no currículo. 

Comumente as atividades práticas são confundidas com a necessidade de 

um ambiente com equipamentos específicos para a realização de atividades 
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experimentais, porém, que podem ser desempenhadas em qualquer sala de 

aula, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos modernos. 

Conforme os PCN (BRASIL, 1999), qualquer tipo de atividade experimental 

deve permitir diferentes formas de percepção qualitativa e quantitativa, de 

manuseio, observação, confronto, dúvida e de construção conceitual, bem 

como a tomada de dados significativos, com os quais se possam verificar ou 

propor hipóteses explicativas e preferencialmente fazer previsões. 

No laboratório tradicional os estudantes absorvem as atividades práticas 

como eventos separados onde o objetivo é chegar à 'resposta certa'. Não é 

surpreendente, que o laboratório seja pouco efetivo em acarretar mudanças nas 

concepções e modelos prévios dos estudantes, em proporcionar um novo olhar 

sobre a natureza da ciência e da investigação científica e em facilitar o 

desenvolvimento de habilidades estratégicas (BORGES, 2002). 

O laboratório pode, e deve ter um papel mais relevante para a 

aprendizagem de ciências. A ciência, em sua forma final, se mostra como um 

sistema de natureza teórica. Porém, é necessário que procuremos criar meios 

para que o ensino experimental e o ensino teórico se realizem em 

concordância, possibilitando ao estudante integrar conhecimento prático e 

conhecimento teórico (BORGES, 2002) 

O trabalho no laboratório pode ser organizado de diversas formas, desde 

demonstrações até atividades prático-experimentais dirigidas de forma direta ou 

indireta pelo professor através de um roteiro, onde todas podem ser úteis, 

dependendo dos objetivos que se pretende alcançar com a realização das 

atividades propostas (BORGES, 2002). Um problema é um desafio proposto 

para o aluno, e pode ser expresso em diferentes níveis: desde um problema 

completamente fechado até um problema aberto (Garret, 1988). Segundo 

Borges (2002), em um problema fechado, os procedimentos e recursos são 

dados pelo professor, livro ou roteiro, ficando para o aluno a tarefa de colher 

dados e tirar as conclusões. Já em uma investigação aberta, cabe ao estudante 

toda a solução, desde a percepção e geração do problema; sua formulação em 

uma forma suscetível de investigação; o planejamento do curso de suas ações; 
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a escolha dos procedimentos, a seleção dos equipamentos e materiais, a 

preparação da montagem experimental, a realização de medidas e observações 

necessárias; o registro dos dados em tabelas e gráficos; a interpretação dos 

resultados e enumeração das conclusões. 

Borges afirma ainda que outra forma de entender essa distinção entre 

problema fechado e aberto foi proposta por Tamir [1991], baseada em estudos 

anteriores. Foi elaborada uma categorização, mostrada na Tabela 2. Ele 

propõe a categorização das atividades experimentais em quatro níveis, de 

acordo com a tabela seguinte. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Níveis de investigação no laboratório de ciências. 

Fonte: Cad. Brás. Ens. Fís., v. 19, n.3: p.291-313, dez. 2002. 

 

 

 No nível 0, o qual corresponde aproximadamente ao extremo de problema 

fechado, são dados o problema, os procedimentos e aquilo que se deseja 

observar/verificar, ficando a cargo dos estudantes coletar dados e confirmar 

ou não as conclusões.  

 No nível 1, o problema e procedimentos são definidos pelo professor, através 

de um roteiro, por exemplo. Ao estudante cabe coletar os dados indicados e 

obter as conclusões. 

Nível de investigação  Problemas Procedimentos Conclusões 

Nível 0   Dados Dados Dados 

Nível 1   Dados Dados Em aberto 

Nível 2   Dados Em aberto Em aberto 

Nível 3   Em aberto Em aberto Em aberto 
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 No nível 2, apenas a situação-problema é dada, ficando para o estudante 

decidir como e que dados coletar, fazer as medições requeridas e obter 

conclusões a partir deles.  

 Finalmente, no nível 3 o nível mais aberto de investigação o estudante deve 

fazer tudo, desde a formulação do problema até chegar às conclusões. Um 

sistema de categorias, mesmo simples como este, serve como um 

organizador de nosso entendimento do que está envolvido no grau de 

abertura de uma situação-problema.  

As atividades experimentais de demonstração em sala de aula, assim como 

as atividades tradicionais de laboratório realizadas por grupos de alunos sob a 

orientação do professor, apresentam dificuldades comuns para a sua efetivação, 

desde a falta de equipamentos até a escassez de orientação pedagógica adequada 

(GASPAR, 2005). 

Para Gaspar (2005), alguns fatores favorecem a demonstração experimental: 

a possibilidade de ser realizada com um único equipamento para todos os alunos, 

sem a necessidade de uma sala de laboratório específica, a possibilidade de ser 

utilizada em meio à apresentação teórica, sem quebra de continuidade da 

abordagem conceitual que está sendo trabalhada e, talvez o fator mais importante, a 

motivação ou interesse que desperta e que pode predispor os alunos para a 

aprendizagem. 

A demonstração experimental em sala de aula não é um recurso pedagógico 

autônomo, ela depende da ação do professor, de sua capacidade de fazê-la 

funcionar de maneira adequada e de torná-la um elemento motivador de interações 

sociais proveitosas (GASPAR, 2005).  

Uma atividade experimental de demonstração com a participação de toda a 

turma sob a orientação do professor, em um processo interativo que de certa forma 

reproduz a experiência vivencial do aluno fora da sala de aula, enriquece e fortalece 

conceitos espontâneos associados à essa atividade e pode oferecer os mesmos 

elementos característicos desses conceitos para a aquisição dos conceitos 

científicos que motivaram a apresentação da atividade (GASPAR, 2005). 
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A prática utilizada nesta dissertação corresponde a um experimento 

demonstrativo, a ser aplicado em sala de aula, sem a necessidade de um laboratório 

formal, que consiste em um painel com um circuito AC.  Optou-se pela condução do 

professor na demonstração, pois se trata de um painel de corrente alternada. Esse 

circuito é formado por tomadas, bocais para lâmpadas, um disjuntor, fios de ligação 

e um medidor de consumo de energia.  Todos esses componentes formam, sobre 

uma base de madeira, um circuito com tomadas em paralelo e lâmpadas em 

série/paralelo, com o objetivo de estimar o consumo de energia elétrica de alguns 

aparelhos eletrodomésticos. 

A dinâmica proposta nessa prática, é a de demonstrações em geral, se alinha 

com o nível 0 de autonomia proposto por Borges, mas é ainda mais restritiva pois os 

alunos não manipulam o experimento, não coletam dados, apenas fazem 

observações, podendo formular hipóteses e fazer predições que serão verificadas na 

demonstração. Os resultados também são qualitativos, e a coleta em nosso caso é 

observação de efeitos. Contudo, buscou-se criar um momento onde o aluno reflita 

sobre a observação, buscando compreender e concluir sobre o efeito. Para cada 

observação, um roteiro direciona pergunta e procedimentos.  
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Capítulo 3  

Metodologia 

 

 
3.1 Escolha do tema e público alvo 
 
 

O tema da dissertação foi motivado pelo fato de que no atual mundo moderno 

a sociedade depende da eletricidade de uma maneira absolutamente fundamental. 

Ela se apresenta como conceito essencial ao funcionamento de quase tudo que o 

aluno tem contato nas diferentes ações diárias.  

O público alvo são os alunos do Projeto Nova Educação de Jovens e adultos 

(Nova EJA). O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN no 9394/96 – prescreve que “a educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria”. Em geral, são alunos que precisam dividir o seu tempo 

diário entre família, trabalho e escola. Muitos têm apenas o tempo em sala de aula 

para dedicar-se aos estudos. Por vezes chegam direto do trabalho para a escola, já 

cansados e desmotivados. 

Sob essa perspectiva, a modalidade precisa dispor de práticas pedagógicas 

que considerem quem é o educando da Educação de Jovens e Adultos. É preciso 

considerar que os alunos procuram uma educação formal, seja para suprir suas 

próprias necessidades, seja por exigências trabalhistas (SILVA, 2017). 

A educação de jovens e adultos apresenta inúmeros desafios, mas, 

certamente, o maior deles é dar significado ao que se aprende em uma idade 

diferente daquela esperada para a escolaridade formal.  

Optou-se, então, por abordar conceitos que dessem aos alunos um 

conhecimento significativo sobre o consumo de energia de uma forma prática, porém 

demonstrativa. 

O entendimento físico desses conceitos trará ao educando a compreensão, 

das variáveis que são relevantes ao funcionamento do conjunto de equipamentos e 
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procedimentos, técnicos ou tecnológicos, do cotidiano doméstico, social e 

profissional. 

Paulo Freire (1996) reafirma a necessidade dos educadores criarem as 

condições para a construção do conhecimento pelos educandos como parte de um 

processo em que professor e aluno não se reduzam à condição de objeto um do 

outro, porque ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção. 

Sabendo como calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos elétricos 

que o aluno tem em casa, ele pode assim economizar eletricidade e dinheiro, além 

de não contribuir para, a utilização de fontes geradoras de energia onerosas, como 

na termoelétrica, e fontes não renováveis na geração de energia como o petróleo, 

carvão mineral, gás natural e energia nuclear. 

Os PCN sugerem direções em relação ao ensino básico, a ser lecionado e 

compreendido de acordo com cada nível. Seguindo esta diretriz, nós, professores, 

temos o dever de nos adaptarmos aos parâmetros da nossa realidade trabalhando 

nas escolas e com os alunos. 

 
 

3.2 Montagem da sequência didática 
 

 O produto educacional desenvolvido é um roteiro de atividades baseado nos 

3MP que serão realizadas e respondidas após demonstração de um experimento, 

juntamente com a utilização de uma simulação computacional PhET.  

 O apêndice A apresenta o caderno do professor, que traz, uma pequena 

introdução teórica dos três momentos pedagógicos, instruções de montagem do 

painel com circuito AC, um passo a passo da aplicação, detalhamento das etapas e 

uma sugestão de atividade comentada no PhET. 

O apêndice B apresenta o caderno do aluno. Nele é apresentado, o roteiro de 

atividades, que se inicia com a apresentação dos folhetos contendo produtos 

consumidores de energia para que o aluno dê sua opinião prévia e após a 
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apresentação dos circuitos volte e reflita sobre suas respostas. Há também a 

apresentação das simulações no PhET e do painel do circuito AC. 

 O kit experimental (painel AC) confeccionado para a dinâmica corresponde a 

um circuito elétrico AC, com tomadas, bocais de lâmpadas em série/paralelo, fios de 

ligação, um disjuntor e um medidor de consumo de energia. Optou-se pela utilização 

da demonstração sem a manipulação dos alunos na apresentação desse painel, 

pois trabalharemos com corrente alternada.   

Tanto o painel AC quanto a simulação no PhET serão utilizadas para abordar 

os seguintes conceitos: 

 Corrente elétrica (alternada e contínua) 

 Diferença de potencial elétrico 

 Lei de Ohm 

 Resistencia elétrica 

 Efeito Joule 

 Força Eletromotriz 

 Circuitos elétricos (série e paralelo) 

 Consumo de energia elétrica 

      

 

Fluxograma da aplicação do produto 

 

De acordo com o fluxograma da figura 10, a aplicação da sequência pode ser 

resumida conforme descrição abaixo, considerando que o momento entre a 

organização do conhecimento e o momento da aplicação pode ser adequado às 

necessidades de cada turma. 
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Figura 10: Fluxograma da aplicação do produto Educacional 

Fonte: Autor 

 

 

A sequência didática segue a dinâmica dos três momentos pedagógicos, se 

iniciando com a apresentação do folheto contendo uma lista de produtos 

consumidores de energia aos alunos, e também são feitas algumas perguntas sobre 

as variáveis elétricas que envolvem o conceito principal a fim de gerar respostas 

prévias (Problematização). Logo após os alunos são apresentados ao programa 

PhET, através do qual o professor faz simulações e sistematiza os principais 

conceitos associados ao consumo de energia. Ao finalizar as atividades no PhET o 

professor ainda sistematiza com os alunos, utilizando agora as atividades práticas 

no painel do circuito AC, realizando o momento de organização do conhecimento. 

Por fim o professor volta aos folhetos para que o aluno reflita se as respostas 

prévias dadas por ele, estão de acordo com as respostas que ele pode formular 

após a apresentação dos circuitos. 
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3.3 Aplicação 

      

           O produto educacional foi aplicado em turmas de Nova EJA IV, que 

corresponde ao último módulo do Ensino Médio noturno, do Colégio Estadual Barão 

de Tefé, no primeiro semestre de 2020, no mês de maio. Inicialmente seria através 

de aulas expositivas auxiliadas por apresentações do PhET, porém, devido a 

pandemia do COVID-19 as turmas ficaram sem atividades presenciais desde 13 de 

março de 2020. 

          A aplicação teve que ser efetivada de forma remota, devido à pandemia da 

COVID-19, para um público de alunos com limitações de acesso aos recursos de 

comunicação. 

Para a sequência de aula, propõe-se o seguinte passo a passo, com uma 

expectativa do uso de 6 aulas, com 50 minutos cada, para a conclusão da atividade. 

Primeira aula: Problematização: os alunos devem ser divididos em grupos. O 

número de alunos por grupo pode variar, vai depender das condições de cada 

turma. Sugerimos grupos de 3 a 4 alunos. Na atividade, cada grupo receberá um 

folheto onde constará a imagem de dois eletrodomésticos, que possuem consumo 

de energia elétrica distintos, e suas respectivas plaquinhas de informações técnicas 

dadas pelo fabricante. Os alunos analisarão seis duplas de produtos e responderão, 

utilizando seus conhecimentos prévios, uma pergunta para cada dupla de produto.  

O objetivo dessa atividade é iniciar entre os grupos uma discussão, na qual o 

professor faz o papel de mediador, sobre quais são as variáveis elétricas informadas 

pelo fabricante nas plaquinhas de cada produto, que estão diretamente ligadas ao 

conceito de consumo de energia elétrica. Nesse momento o professor tem a função 

de fomentar ainda mais as discussões fazendo com que os alunos exponham ao 

máximo os seus conhecimentos prévios, sem se preocupar ainda com as respostas 

certas.  

Segunda, terceira e quarta aulas: início da fase de sistematização. O 

professor retorna com as imagens dos produtos acompanhadas de suas etiquetas. 

As informações que constam nas etiquetas que serão importantes para o professor 
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abordar são: Tensão e potência elétrica. Na sequência optamos por apresentar 

esses conceitos a partir de uma simulação utilizando o aplicativo PhET. 

Nessa parte o professor montará uma simulação interativa de dois circuitos 

elétricos, um de corrente contínua (DC) e outro de corrente alternada (AC) utilizando 

o   PhET no datashow. 

Este aplicativo é muito intuitivo e o usuário pode incluir facilmente elementos 

de circuitos e dispositivos de medidas como amperímetro, voltímetro, apenas 

arrastando para área de trabalho as respectivas imagens que ficam disponíveis em 

barras laterais. 

Quinta e sexta aula: na sequência o professor conduzirá uma experimentação 

utilizando um circuito AC montado numa plataforma de madeira, que contém bocais 

em série e em paralelo, tomadas, um disjuntor e um medidor de consumo de 

energia. 

Durante a demonstração no circuito AC do painel o aluno será conduzido pelo 

professor a um quadro de ações a serem feitas no circuito. Ao aluno será feita uma 

pergunta que corresponde a uma ação no circuito, cujo resultado ele tentará prever 

respondendo o que acha que vai acontecer. Após essa resposta, a ação é realizada 

e o aluno anota o que aconteceu e por fim anota a sua explicação para o que foi 

observado. Ao final, eles voltarão aos panfletos com os produtos para preencherem 

o quadro respostas após a apresentação dos circuitos. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 
4.1 Relato dos encontros 
 

A aplicação do produto ocorreu em meio a pandemia do covid-19, portanto 

sem haver encontro presencial. Ela ocorreu de maneira remota com a participação 

de alunos do Colégio Estadual Barão de Tefé, da cidade de Seropédica, Rio de 

Janeiro, da turma da Nova EJA IV. 

Procurou-se utilizar na aplicação do produto recursos que despertassem no 

aluno a motivação necessária para a assimilação e aprendizado dos conteúdos a 

serem ensinados.   

Como a aplicação do produto precisou ser feita de maneira remota, ela 

começou com um convite feito através de um grupo de Whatsapp de duas turmas da 

Educação de jovens e adultos Nova EJA IV, para que voluntários que possuíssem 

no mínimo internet e que tivessem disponibilidade de horário participassem da 

aplicação. Os alunos foram avisados que essa atividade não seria avaliativa, ou 

seja, não valeria nota. Cinco alunos se candidataram para iniciar a pesquisa. 

Os alunos serão chamados de J, L, R, S e V, onde J (mulher 27 anos), L 

(mulher 26 anos), R (mulher 40 anos), S (homem 45 anos), e V (homem 20 anos).  

Num primeiro encontro (único que foi presencial) foi entregue o material 

impresso do aluno, a cada um dos cinco alunos, a fim de iniciar a aplicação remota. 

Os alunos foram orientados que o trabalho se iniciava com a análise de  6 pares de 

imagens de produtos consumidores, onde cada produto era  acompanhado de sua 

etiqueta de informações técnicas do produto, e que para cada par de figuras era feita 

uma pergunta que deveria ser respondida no campo “resposta prévia”, utilizando 

apenas o conhecimento prévio do aluno, ou seja eles deveriam responder, sem 

qualquer pesquisa a livros, revistas, internet, etc. Foram orientados ainda a  deixar 

em branco  o campo “resposta após apresentação dos circuitos”, pois o mesmo seria 

respondido no final da aplicação. 
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Após as respostas eles assistiram a seis vídeos de aproximadamente 3 min 

cada, para que pudessem seguir na aplicação da atividade. Nesses vídeos os 

alunos acompanharam a montagem no aplicativo PhET Colorado, de circuitos de 

corrente alternada e de corrente contínua. Assim tiveram contato com as principais 

grandezas físicas utilizadas em eletrodinâmica.   

Nos vídeos do PhET os circuitos elétricos foram sendo montados de acordo 

com as seguintes etapas e objetivos: 

Vídeo 1 

           Montar um circuito simples AC e um DC na mesma tela, para: 

 Mostrar medidas elétricas corrente, tensão e resistência. 

 

Vídeo 2 

 Ainda com os circuitos AC e DC na tela: 

 Comparar o movimento dos elétrons nos circuitos e diferenciar corrente 

alternada e contínua; 

 Mostrar gráficos das correntes alternada e contínua; 

 Mostrar que ao clicar com o botão direito do mouse sobre a bateria ou a 

lâmpada pode-se alterar respectivamente a tensão e a resistência elétrica. 

 Fazer referência a frequência da rede AC 

 

Vídeo 3 

 Excluindo o circuito AC e continuando com o circuito simples DC demonstrar: 

 A primeira Lei de Ohm 
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 Que através da variação no circuito dos valores de tensão e resistência, a 

mudança no brilho da lâmpada está associada à potência elétrica. 

 Que quanto menor a resistência elétrica do circuito maior é a geração de calor 

nos componentes do circuito (Efeito Joule) 

 

Vídeo 4 

 Inserir mais uma lâmpada no circuito simples DC, para mostrar: 

 Que as resistências se somam na associação de lâmpadas em série 

 Que ao reduzir a resistência de uma das lâmpadas o brilho da outra aumenta, 

ou seja modificamos a potência elétrica. 

 Que a tensão entre as duas lâmpadas equivale a tensão total. 

 

Vídeo 5 

  Inserir mais uma lâmpada em série, sem retirar o fio com a chave 2 para 

mostrar: 

a. Para chave 2 aberta: 

 Que as lâmpadas estão em série, pois são percorridas pela mesma corrente 

elétrica. 

 Que mantendo a resistência das lâmpadas constante, temos que variar a 

tensão para alterar a corrente elétrica e o brilho (que corresponde a potência 

elétrica).  

b. Para a chave 2 fechada: 

 Um curto circuito, permanecendo L1 e L2 em série.  
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Vídeo 6 

 Acrescentar uma lâmpada em paralelo no circuito DC, para mostrar: 

a. Para a chave 2 aberta: 

 Conceito de nó, as lâmpadas L2 e L3 estão em paralelo com L1 e L2. 

 O brilho das lâmpadas (potência elétrica) em série é maior pois são 

percorridas por uma corrente elétrica maior  

 Que a tensão total é dividida proporcionalmente entre as lâmpadas que estão 

em série. 

b. Para a chave 2 fechada: 

 Um curto circuito 

 Que o brilho (potência elétrica) das lâmpadas L1 e L2 se intensifica. 

 Que a tensão é a mesma para as lâmpadas em paralelo. 

 

A próxima parte consistiu na apresentação do circuito AC, que precisou ser 

realizada através de 2 chamadas de vídeo no Whatsapp, abaixo enumeraremos os 

participantes e as etapas da aplicação. 

A aplicação começou com a participação de cinco alunos, sendo concluída 

por apenas três alunos.  

Os alunos foram instruídos para que preenchessem o quadro de ações 

(Fig.11) a serem feitas no painel do circuito AC, seguindo a seguinte dinâmica: 

 Ações no circuito AC (informado no quadro); 

 Pergunta (feita no quadro); 

 O que você acha que vai acontecer (resposta pessoal); 

 O que aconteceu (relato do observado pelo aluno); 
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 Por quê (explicação do que foi observado)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11: Imagem do quadro de ações no circuito AC 

Fonte: Autor 

 

Nessa parte foi proposto aos alunos algumas ações no quadro do circuito 

(fig.12), primeiro havia uma pergunta, na sequência, antes de efetuar a ação, o que 

os alunos acham o que irá acontecer, eles anotam, então a ação é efetuada pelo 

professor, em seguida eles observam e anotam o que observaram, e concluem 

explicando os porquês de cada ação efetuada.  
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Figura 12: Imagens da aplicação do produto por chamada de vídeo 

Fonte: Autor 

 

 Primeira chamada de vídeo (alunos J, L, R, S e V);  

A aplicação começou com a participação de todos os alunos. Já no início da 

aplicação percebemos que a conexão de internet da aluna R era bem limitada, pois 

o sinal falhava muito. 

 Iniciamos com a apresentação do circuito, indicando todos os seus 

componentes, tomadas, disjuntor, interruptores, e o medidor de consumo de energia 

que se encontrava na entrada do circuito.  

 A aluna J perguntou o que representavam os zeros seguidos de uma letra 

(unidade) que aparecia no medidor de consumo de energia, prontamente foi 
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explicado a função de cada uma das possíveis medições do visor do medidor de 

consumo de energia. 

O aluno V pergunta porque que inicialmente no medidor de energia a única 

medida que aparece é a tensão? Foi mostrado a eles que o circuito está desligado 

porque o disjuntor colocado na entrada do circuito se encontra aberto, e o medidor 

só mede a tensão porque está conectado antes da entrada do disjuntor.  

O aluno S se mostrou bastante esclarecido quando comparamos as suas 

respostas da problematização com a dos outros colegas. Ele afirmou que não tem 

formação técnica ou profissionalizante, tendo estudado sozinho por apostilas e 

vídeos, um pouco de eletrônica. Disse também que trabalha fazendo pequenos 

consertos em celulares e outros produtos eletrônicos, e tem pretensão em terminar o 

ensino médio para fazer um curso técnico na área que afirmou se sentir muito feliz 

trabalhando.  

A dinâmica começou com seis ações que envolviam situações com três 

lâmpadas, onde as perguntas relacionam conceitos de corrente elétrica, associação 

em série e paralelo, curto circuito e potência elétrica associada ao brilho das 

lâmpadas.  

Os alunos inicialmente afirmaram ter acontecido alguma coisa no fio para a 

lâmpada não acender, mas com as discussões logo conseguiram perceber a relação 

da corrente elétrica e o seu caminho, o que representa dizer que um componente 

está associado em série ou em paralelo. Puderam perceber que um curto circuito 

pode ser bem-vindo quando o mesmo é utilizado apenas para mudar o caminho da 

corrente. Nesse momento perdemos o sinal da aluna R, e depois disso ela não 

apresentou condições de dar continuidade à sua participação.  

O aluno V indagou sobre o porquê das diferentes cores de fio no circuito, e 

concordou em pensar que as cores eram meramente para tentar chamar a atenção 

aos possíveis caminhos da corrente. Ele ainda trouxe à discussão o funcionamento 

dos adaptadores triplos, que concluímos que são dispositivos que colocam os 

aparelhos ligados ali em paralelo, portanto sob a mesma tensão. Também 

discutimos a possibilidade do aquecimento e aumento do consumo de energia por 
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efeito Joule, da associação desses adaptadores, quando utilizados para ligar ao 

mesmo tempo aparelhos de potência alta, pois pode haver risco de incêndio.   

As próximas oito ações relacionaram ainda as três lâmpadas, mas com a 

inserção do multímetro para que fossem feitas algumas medições, a partir desse 

momento o medidor de consumo de energia passaria a ser consultado em algumas 

situações. Medimos as tensões nas tomadas e nas lâmpadas, bem como fizemos o 

revezamento de lâmpadas nas posições de série ou paralelo. Os alunos puderam 

perceber ao final que tanto para as lâmpadas quanto para as tomadas, a tensão nos 

terminais é a mesma quando estas estão em paralelo, ao passo que a tensão é 

dividida proporcionalmente quando elas estão em série. Termina aqui a primeira 

chamada que se iniciou com todos os alunos e finalizou sem a aluna R. 

 

 Segunda chamada de vídeo (alunos J, L, S e V); 

A sequência seguiu com 6 ações que agora incluem, além das 3 lâmpadas, 

um ferro de passar e um ventilador, para que seja verificado a relação potência, 

tempo e consumo de energia. 

 Inicialmente o ferro de passar foi inserido em uma das tomadas para que 

fosse verificado como se comporta a sua potência e o consumo de energia ao longo 

do tempo de 2 minutos. 

 Os alunos acompanham no painel que o consumo nos primeiros 40 

segundos vai ao máximo, em virtude de uma alta potência, e nos próximos 80 

segundos a potência vai a zero, pois o ferro desliga, o consumo se estabiliza até o 

ferro precisar aquecer novamente. 

Nesse momento o aluno V pergunta:  se um chuveiro com indicação para 

220V fosse ligado na tensão do circuito (127V) haveria queima do aparelho? E 

nesse momento a aluna L afirmou que ao vir do Nordeste onde a tensão é 220V, 

trouxe alguns aparelhos com essa tensão nominal, e que ao chegar ao Rio foi 

orientada a comprar um transformador, pois nas palavras dela: “eles até funcionam 

sem queimar, só que bem fracos”. Com as discussões chegamos à conclusão que 

os aparelhos com tensão nominal específica até funcionam em tensões menores, só 
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que consequentemente com potências menores. O aluno S acrescentou que 

fabricantes têm tentado minimizar esse tipo de problema, produzindo aparelhos 

bivolt.  

Nesse momento o aluno S afirma não poder continuar mais na dinâmica, pois 

precisa levar sua esposa para um atendimento médico, com suspeita de covid-19. 

Após a retirada do ferro de passar do circuito, inserimos um ventilador de três 

velocidades, e assim relacionamos a velocidade, a potência com o consumo de 

energia. Voltamos com as lâmpadas ao circuito, para que nesse momento 

pudéssemos verificar a relação potência, tempo e consumo de energia.  

E finalmente inserimos o ferro de passar, o ventilador e as três lâmpadas no 

circuito para que se verificasse qual o valor do consumo máximo de energia elétrica 

para todos esses componentes juntos. 

Ao final dessa dinâmica, foi pedido às alunas que voltassem aos folhetos 

e formulassem as respostas das perguntas após a apresentação dos circuitos. 

 

4.2 Análise qualitativa 

 

A aplicação do produto educacional buscou trazer ao educando a 

compreensão do conceito de consumo de energia, bem como as variáveis que o 

fundamentam. Mostrou ao aluno que ao confrontar o seu senso comum e aproveitar 

a sua experiência de vida com as demonstrações no painel de circuito AC e no 

PhET, pode haver construção de conhecimento. 

  

Na solução das situações problemas as respostas dos alunos antes da 

aplicação do produto eram vagas e muitas vezes confusas, mas após a sua 

aplicação passaram a perceber a real significado de cada variável e a sua 

importância para o conceito de consumo de energia elétrica. 

 

Na parte das ações no painel de circuitos AC os questionários se mostraram 

bastante eficientes, pois o aluno previu, observou/constatou o que realmente 

aconteceu e foi levado a explicar com suas palavras o porquê dos acontecimentos.  
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Na avaliação dos pares, ao responderem as perguntas do questionário, 

expuseram as suas opiniões, críticas, elogios e sugestões, engrandecendo o 

trabalho de forma substancial. 

 

O produto educacional no geral se mostrou eficiente, mesmo tendo sido 

aplicado em meio a Pandemia do covid-19, ou seja, sob condições que nos fizeram 

repensar toda a forma de interagir com a escola. Essa nova maneira de proceder 

com a escola dependia de recursos tecnológicos como: conexão de internet, 

manuseio de softwares, computadores, acessórios para aulas online e etc. E nesse 

cenário adverso se inseriu o aluno carente de tudo isso. Para que tivéssemos pelo 

menos a possibilidade de fazer com que o aluno participasse da dinâmica da 

sequência didática tivemos que excluir a aula expositiva, enviar a dinâmica de 

montagem dos circuitos no PhET através de vídeos de no máximo 3min (pois foram 

enviados pelo Whatsapp) e apresentar o painel de circuito AC, para que eles 

pudessem responder aos questionários por chamada de vídeo.   

 

Mesmo com toda adversidade o trabalho fez uma boa parte introdutória com a 

apresentação dos folhetos (problematização). Na sistematização, além do PhET e 

da apresentação do circuito AC, a aula expositiva poderia ter contribuído para uma 

melhor assimilação do conteúdo, por fim, na aplicação do conhecimento os alunos 

conseguiram reformular suas respostas vagas e fora do contexto científico, em 

respostas bem elaboradas e mais coerentes com os conceitos científicos. 

 

 

4.3 Avaliação da aplicação 
 

O produto educacional foi avaliado por meio de questões discursivas 

aplicadas antes e após a realização das simulações. As questões discursivas foram 

escolhidas porque através das respostas escritas pelo aluno podemos ter uma 

percepção direta do que ele sabe sobre determinado conceito. O aluno foi avaliado 

pela conformidade de suas respostas com os conceitos e teorias apresentados nas 

simulações. Devido ao número de alunos envolvidos na pesquisa ter sido pequeno 

não faremos análise percentual das respostas. Não foi levado em consideração a 

semântica da escrita dos alunos, mas sim a proximidade das respostas aos 
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conceitos e teorias apresentados. A seguir apresentamos o critério de avaliação das 

respostas que foi utilizado: 

 

1. Não houve evolução: quando o aluno ao final das aulas não responde ou 

responde de forma errada;  

 

2. Evolução parcial: quando o aluno associa conceitos, porém ainda apresenta 

dúvidas ou redige de forma parcial;  

 

3. Evolução reconciliatória satisfatória: quando o aluno associa corretamente e/ou 

passa a utilizar o termo técnico de acordo com os conceitos abordados. 

 

A seguir, apresentamos o resultado da avaliação das questões para os três 

alunos do Nova EJA IV, do Colégio Estadual Barão de Tefé, que conseguiram 

finalizar. Na descrição a seguir, há a resposta dos alunos antes e após a aplicação 

do produto, bem como, uma avaliação sobre a evolução nessa resposta.  

 

 

 

 

 

Questão 1: Os dois produtos apresentados acompanham suas etiquetas de 

informações técnicas. Quais dessas informações você destacaria como grandezas 

elétricas? 

 

Aluno J 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos 
circuitos 

  

O aluno não destacou todas as variáveis, passando a destacá-las de forma parcial. 
 Evolução parcial 
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Aluno L 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno deu uma resposta vaga, passando a relacionar parcialmente as variáveis corretas. 
Evolução parcial 

 

 

Aluno V 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno deu uma resposta vaga, passando a relacionar posteriormente as variáveis 
corretamente. Evolução reconciliatória satisfatória 

 

Questão 2: Se ligarmos os dois produtos acima de acordo com as especificações e 

durante o mesmo intervalo de tempo, quem consumirá mais energia? Por quê? 

 

Aluno J 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos 
circuitos 

  

O aluno se equivocou, e posteriormente associou corretamente os conceitos envolvidos. 
Evolução reconciliatória satisfatória 
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Aluno L 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno já relacionava o conceito de potência com o consumo de energia. 
 Evolução reconciliatória satisfatória 

 

 

Aluno V 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno relaciona tensão e o potência ao consumo de energia, passando a assumir que a 
potência é a principal variável responsável pelo consumo de energia. Evolução 
reconciliatória satisfatória 

 

Questão 3: Que variável física você destacaria para justificar o maior consumo de 

energia elétrica de um dos aparelhos acima, considerando o mesmo intervalo de 

tempo de utilização? 

 

 

Aluno J 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

 

 

O aluno já relacionava o conceito de potência com o consumo de energia.  
Evolução reconciliatória satisfatória 
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Aluno L 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

Antes associava o consumo à tensão, passando a associá-lo a potência.  
Evolução reconciliatória satisfatória 

 

 

Aluno V 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos 
circuitos 

  

O aluno associou inicialmente o consumo a tensão, passando a associá-lo corretamente a 
potência. Evolução reconciliatória satisfatória 

 

 

Questão 4: Qual dos chuveiros acima consome mais energia elétrica, quando 

ligados durante o mesmo intervalo de tempo? Por quê? 

 

 

Aluno J 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

 

 

O aluno inicialmente confunde voltagem com potência, passando a assumir que a potência 
é a variável responsável pelo consumo de energia. Evolução reconciliatória satisfatória 
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Aluno L 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno já relacionava o conceito de potência com o consumo de energia. 
Evolução reconciliatória satisfatória 

 

 

Aluno V 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno já relacionava o conceito de potência com o consumo de energia. Evolução 
reconciliatória satisfatória 

 

 

 

Questão 5: Você sabe qual é o tipo de corrente elétrica que percorre esses 

aparelhos? 

 

 

Aluno J 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno não possuía nenhuma ideia sobre o tipo de corrente elétrica envolvida no circuito, 
passando a relacioná-la posteriormente. Evolução reconciliatória satisfatória 
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Aluno L 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno já relacionava o conceito de corrente elétrica alternada. Evolução reconciliatória 
satisfatória 

 

 

Aluno V 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno não possuía nenhuma ideia sobre o tipo de corrente elétrica envolvida no circuito, 
passando a relacioná-la posteriormente. Evolução reconciliatória satisfatória 

 

 

Questão 6: Nas situações acima há consumo de energia elétrica? 
 
 

 

Aluno J 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno apresentava um pequeno entendimento sobre a situação descrita, passando a 
aprimorá-la após a apresentação dos circuitos. Evolução reconciliatória satisfatória 
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Aluno L 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno possuía um entendimento equivocado, passando a entender sua relação correta 
com o consumo de energia. Evolução reconciliatória satisfatória 

 

 

Aluno V 

Resposta Prévia Resposta após a apresentação dos circuitos 

  

O aluno possuía um entendimento equivocado, passando a entender sua relação correta 
com o consumo de energia. Evolução reconciliatória satisfatória 

 

O que observamos após a análise das respostas dos alunos é que antes da 

aplicação do produto a relação que os alunos fazem do conceito de consumo de 

energia é vaga e desconexa. As respostas apresentadas após as aulas mostram 

uma melhora no nível de compreensão a respeito de tema. 

 

 

4.4 Avaliação da sequência didática pelos alunos 
 

Abaixo apresentamos a avaliação da sequência pelos alunos, através dos 

comentários feitos por eles: 
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Aluno V  

“Sobre o trabalho, pra mim foi ótimo, aprendi coisas novas como trabalhar 

com o PhET, deu pra entender muito bem as explicações. Não tive dúvidas. 

Professor sempre atencioso, com muita disposição na hora de ensinar e muita 

paciência”. 

 

 Aluna J 

  “Eu achei muito interessante o trabalho, me ajudou bastante no dia a dia pois 

com ele eu aprendi a calcular os gastos com a energia elétrica e também a consultar 

aparelhos eletrônicos que gastem menos energia, aprendi também com os circuitos 

das tomadas e lâmpada como funciona a corrente elétrica. Adorei ter participado 

mesmo online deu para aprender bastante. Hoje em dia já sei verificar as tensões 

elétrica e a calcular os quilowatts. Enfim foi um ótimo aprendizado, e o professor 

interagindo e explicando perfeitamente conseguimos aprender da melhor forma”. 

 

Aluna L 

“No início achei que o trabalho não iria fluir a distância, mas as chamadas de 

vídeo funcionaram muito bem para respondermos os questionários, eu amei 

participar do projeto, e sinceramente só tenho a agradecer, pois mudou 

completamente a perspectiva que eu tinha sobre Física, houve alguns nós na 

cabeça, mas adorei isso. Sensacional!”. 

 

4.5 Avaliação dos pares 

 

Visando obter um parecer das pessoas que estão diretamente à frente do 

ensino em nossas escolas, optamos por fazer essa avaliação entre os colegas do 

MNPEF polo 15 e um professor externo. Os colegas serão chamados de Par 1, Par 

2, Par 3, Par 4, Par 5, Par 6 e Par 7. 
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           Afirmativas a serem julgadas: 

1. A sequência didática está bem montada. 

2. Você conseguiria aplicá-la com as instruções dadas. 

3. Para você ela aborda o tema de maneira satisfatória. 

4. As instruções de montagem do circuito estão claras. 

5. A breve apresentação dos três momentos pedagógicos está clara. 

6. Você conseguiu entender o princípio básico da metodologia adotada. 

 

 As respostas a essas afirmações seguiram o critério de avaliação em escala 

linear de 1 a 5 onde: 

1 -  Total discordância 

5 -  Total acordo 

A seguir temos a representação gráfica do parecer dos pares para as 

afirmações de 1 a 6. 
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Gráfico 1: Avaliação dos Pares 

Fonte: Autor 

 

De acordo com a resposta dos pares no gráfico acima, a sequência está bem 

montada, pode ser aplicada com as instruções dadas, aborda o tema de maneira 

satisfatória, dá claras instruções de montagem para o circuito, apresenta claramente 

os três momentos pedagógicos e dá quase que um entendimento total do princípio 

básico da metodologia adotada. 

Foi pedido também aos colegas que deixassem um comentário geral sobre a 

sequência didática, o que gerou os seguintes pareceres: 

 “Gostei muito do produto educacional, porque traz de uma forma prática 

e muito satisfatório o tema consumo de energia elétrica. A falta de 

materiais que tragam a aplicabilidade do tema, faz com que o processo 

de ensino-aprendizagem seja totalmente superficial para o aluno, então 

é de extrema importância o professor buscar alternativas que desperte a 

curiosidade e o prazer de aprender. Acredito que esse produto 

educacional se encaixe perfeitamente nesse modelo de ensinar, 
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mostrando para o educando na prática os conceitos de energia elétrica e 

circuito elétrico no painel de circuito AC, e também no simulador PhET, 

levando a uma experiência completa de aprendizagem para o aluno”. 

 

 “Condensar mais o texto do roteiro seria interessante”. 

 “Extremamente prático e de fácil utilização em sala de aula. As etapas 

estão muito bem explicadas, ficando claro os objetivos”. 

 “O produto está excelente, bem explicativo para o professor usar e fácil 

de utilizar em sala de aula. Nos materiais usados na construção do 

painel com circuito AC são fáceis de adquirir e também simples na sua 

montagem”. 

 “Linguagem direta e clara, facilitando assim a aplicação pelo professor. 

Muito interessante a utilização do simulador como complementação a 

parte prática (circuito). Conseguiu apresentar os conceitos físicos de um 

modo significativo. Obs.: Seria interessante que informasse o tempo 

estimado para as atividades propostas. Parabéns pelo trabalho!”. 

 “O projeto educacional em voga está muito bem elaborado, pois 

apresenta a didática de fácil compreensão e de amplo aprendizado a 

todos que detiveram contato com o mesmo; outrossim, vale ressaltar 

que a montagem prática desse projeto educacional é de baixo custo e 

de extrema simplicidade, os quais são fatores relevantes para 

transmissão do conhecimento com pleno êxito”.        

 “Produto fantástico e eu certamente utilizarei em minhas aulas! 

Parabéns!”. 

 

Neste capítulo detalhamos a aplicação do produto através do relato 

dos encontros não presenciais (chamadas de vídeo do Whatsapp), fizemos 

uma análise qualitativa referente a cada etapa da aplicação da sequência 

didática, mostramos os formulários de avaliação das respostas dos alunos, a 
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avaliação da sequência pelos alunos e o parecer de outros professores sobre 

a proposta por meio da avaliação dos pares.  

Através dessa análise, pudemos perceber que o produto foi bem 

aceito, tanto entre os professores quanto entre os alunos. 
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Capítulo 5  
 
Conclusão 

 

Através desse trabalho apresentamos o desenvolvimento de um produto 

educacional que traz uma sequência didática, sob a luz da forma dialógica e 

problematizadora dos três momentos pedagógicos, para ensinar o conceito de 

consumo de energia elétrica, utilizando uma abordagem experimental combinada 

com o auxílio do aplicativo PhET, para alunos da última fase da Nova Educação de 

Jovens e Adultos (Neja) IV ou do último ano do ensino médio regular.  

Foram apresentadas as bases teóricas para a construção da sequência 

didática, visando revisar os conceitos básicos de eletromagnetismo, e como base 

metodológica foi feita uma breve discussão sobre os três momentos pedagógicos e 

suas três etapas de desenvolvimento utilizada neste trabalho: problematização, 

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento.   

A escolha do tema Consumo de Energia Elétrica ocorreu em função de que 

no público diferenciado como o Neja, o aluno é o “chefe” ou “dona” de casa, e ao 

entendê-lo, perceberá que o domínio da utilização desse conceito, traria a si e a 

seus familiares, condições para uma melhoria na qualidade de vida. 

O produto educacional foi aplicado de maneira remota em meio a pandemia 

do COVID - 19, com alunos do ensino médio noturno do Colégio Estadual Barão de 

Tefé, no mês de julho de 2020. 

O trabalho mostrou que uma atividade experimental demonstrativa bem 

planejada, que leva em conta os objetivos pretendidos, os recursos disponíveis e as 

ideias prévias dos alunos sobre o assunto, é efetiva em facilitar a aprendizagem 

Borges (2002). Enfatizamos a importância das atividades experimentais para o 

ensino de Física por se tratar de um método de aprendizagem que permitiu a 

interação do aluno, no lugar da indiferença.  

Para que as atividades práticas sejam efetivas em facilitar a aprendizagem, 

devem ser cuidadosamente planejadas, levando-se em conta os objetivos 
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pretendidos, os recursos disponíveis e as idéias prévias dos estudantes sobre o 

assunto. 

Os alunos mostraram, após a aplicação do produto, um progresso significativo 

na identificação das diferentes variáveis elétricas, suas unidades e na percepção de 

sua aplicabilidade. Além disso, tanto quanto na forma de descrever os fenômenos 

científicos essa mudança foi possível de ser observada no capítulo 4, através da 

comparação das respostas dadas antes e após a aplicação do produto. 

Alguns colegas de curso do MNPEF polo 15 contribuíram para o trabalho com 

a avaliação dos pares, que foi feita através de um formulário no google forms, onde 

responderam a cinco perguntas sobre a sequência didática e fizeram um comentário 

ao final. 

O produto deu aos alunos a oportunidade de se sentirem parte do processo 

de obtenção do conhecimento, pois participaram diretamente da construção desse 

conhecimento, de maneira agradável e próxima da sua realidade. 

Em função da pandemia do covid em 2020, a aplicação fugiu a expectativa 

que tínhamos de que o produto fosse aplicado em sala de aula, e até em mais de 

uma turma, com o professor fazendo o papel de mediador de toda a dinâmica, com 

os circuitos do PhET sendo apresentados no datashow e os alunos ajudando na 

montagem, ou seja, os alunos interagindo em tempo real. Não utilizamos a aula 

expositiva, pois o momento era de afastamento social, mas utilizamos o PhET, que 

mesmo de maneira não idealizada inicialmente mostrou sua eficiência.  

O trabalho foi positivo, pois deu aos alunos que participaram a oportunidade 

de perceber que a partir de ideias do senso comum (respostas prévias), pode haver 

reelaboração de conceitos e construção de conhecimento quando se utiliza uma 

proposta apropriada. 
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Apêndice A 

Produto – Material do professor 

 

Caro Colega,  

Esta sequência didática tem  o objetivo de auxiliar o processo de ensino e 

aprendizagem de Física, no conteúdo de Consumo de Energia Elétrica.  

Ela é baseada nos 3MP, possibilitando um maior envolvimento dos alunos na 

construção de seu próprio conhecimento. Logo, vem  buscando ser um meio 

facilitador para o crescimento do conhecimento do educando. 

Este documento apresenta de forma detalhada como construir e aplicar a 

sequência didática.  

Apresentamos um breve resumo da metodologia 3MP, damos uma visão 

panorâmica sobre a sequência, mostramos o passa-a-passo para a montagem do 

painel com o circuito elétrico utilizado e, em seguida, apresentamos em detalhes 

todo o procedimento de aplicação. 
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Os Três Momentos Pedagógicos 

  A metodologia  dos Três Momentos Pedagógicos se desenvolve  em três 

etapas: Problematização inicial, Organização do conhecimento e Aplicação do 

conhecimento. Que são especificados a seguir:  

1ª) Problematização Inicial:  nessa primeira etapa que se apresentam questões e/ou 

situações para discussão com os alunos, visando relacionar o estudo de um 

conteúdo com situações reais que eles conhecem e presenciam, mas que não 

conseguem interpretar completa ou corretamente porque provavelmente não 

dispõem de conhecimentos científicos suficientes. Portanto, esse primeiro momento 

é caracterizado pela compreensão e apreensão da posição dos alunos frente ao 

tema. É desejável ainda, que a postura do professor se volte mais para questionar e 

lançar dúvidas sobre o assunto que para responder e fornecer explicações.  

2ª) Organização do Conhecimento: nesse segundo momento, sob orientação do 

professor, definições, conceitos, relações, leis, apresentadas no texto introdutório, 

serão agora aprofundados, ou seja, esse é o momento em que os conhecimentos 

científicos passam a ser incorporados nas discussões. Os alunos começam a 

desenvolver uma compreensão a respeito da problematização ou situação inicial. 

Entretanto, para que isso ocorra, materiais devem ser consultados e atividades 

devem ser sugeridas para complementar as discussões, no sentido de incentivar e 

melhorar a sistematização dos conhecimentos. . Neste sentido, atualmente podemos 

acrescentar as mídias tecnológicas, como televisão, vídeos, filmes, programas 

tecnológicos, aplicativos de celulares, simulações,experiências, entre outros, de 

modo a auxiliar no processo da sistematização do conhecimento.  

3ª) Aplicação do Conhecimento: essa última etapa, é o  momento importante para 

que os alunos encontrem relações entre os temas abordados, não apenas através 

dos conceitos, mas também de fenômenos que possam ter alguma conexão com as 

informações apresentadas. No entanto, o professor mantém a postura 

problematizadora, podendo trazer questionamentos que não foram levantados pelos 

alunos, como informações e problemas que surgiram no decorrer dos momentos. 

Além disso, este é um bom momento para o professor formalizar alguns conceitos 

que não foram aprofundados pelos alunos.  
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Diagrama de fluxo da sequência didática 
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Vamos a nossa sequência didática. 

1. Como montar o painel com circuito AC 

Esse circuito é formado por tomadas, bocais para lâmpadas, um disjuntor, fios de 

ligação e um medidor de consumo de energia.  

Todos esses componentes formam, sobre uma base de madeira,  um circuito 

com tomadas em paralelo e lâmpadas em série/paralelo, com o objetivo de estimar o 

consumo de energia elétrica de alguns aparelhos eletrodomésticos. 

a) Materiais: 

Ítem Quantidade Onde encontrar Valor médio por 
unidade (R$) 

Base de madeira 
15x55cm 

1 Em sobras de obra - 

Bocais para lâmpadas 3 Lojas de material elétrico 

ou construção 

R$3,00 

Caixas para 

tomada/interruptor 

3 Lojas de material elétrico 

ou construção 

R$5,00 

Tomadas 2 Lojas de material elétrico 

ou construção 

R$2,50 

Disjuntor de 20A 1 Lojas de material elétrico 

ou construção 

R$15,00 

Tomada macho 1 Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$3,00 

Fio 25mm preto 1 metro Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$ 3,00 
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Fio 25mm azul 1metro Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$ 3,00 

Fio 25mm verde 25cm Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$ 0,75 

Medidor de consumo 

de energia 100A 

1 Lojas virtuais R$ 80,00 

Interruptor  de duas 

seções 

1 Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$6,00 

Cronômetro do celular 1 - - 

Percevejos com 

cabeça de plástico 

5 Papelarias R$0,10 

Multímetro 1 Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$35,00 

Lâmpadas 

incandescentes de 

40W 

3 Lojas de material elétrico 

ou constrção 

R$4,00 

Ventilador 1 Utilizar o de  casa ou  da 

escola 

- 

Ferro de passar 1 Utilizar o de casa ou da 

escola 

- 

 

Tabela A1: Relação de materiais 

Fonte: Autor 
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b) Montagem: 

Corte uma base de madeira com medida 15x55cm e monte o circuito 

mostrado abaixo sobre a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1: Painel de circuito AC 

Fonte: Autor 
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Detalhe das conexões do medidor de consumo de energia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2: Conexões do medidor de consumo de energia no painel de circuito AC  

Fonte: Autor 
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Passo a passo da aplicação 

 

A sequência:  

 1º passo - Apresentação e realização das atividades do folheto (1 aula de 50 

minutos) 

 2º passo - Aula com o PhET (3 aulas de 50 minutos cada) 

 3º passo -  Painel (2 aulas de 50 minutos cada) 

 

Detalhamento das etapas 

 

1° MP 

 

1º passo - Apresentação e realização das atividades do folheto 

  

Instruções: 

 Formem grupos de até 4 alunos; 

 Discutam as questões a seguir; 

 Nas imagens abaixo você verá aparelhos ou produtos, que estão diretamente 

relacionados com a energia elétrica e o seu consumo no cotidiano. São feitas 

algumas perguntas, que envolvem os produtos e suas informações técnicas 

dadas pelo fabricante, tente respondê-las agora (no campo Resposta prévia) 

e, no fina (no campo Resposta após apresentação dos circuitos), voltaremos 

para rever os erros e acertos. 
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Produto 1 

 

 

 

Produto 2 

 

 

Os dois produtos apresentados acompanham suas etiquetas de informações técnicas. 

Quais dessas informações você destacaria como grandezas elétricas? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos circuitos 

O esperado é que os alunos associam 

alguns valores numéricos apresentados 

nas etiquetas à grandezas físicas, mas 

que não sabem  o seu sentido de 

grandeza física. 

Após todas as demonstrações, o aluno 

deve ser capaz de distinguir as diferentes  

grandezas elétricas presentes nas 

etiquetas e os seus sentidos físicos. 
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Produto 3 

 

 

 

 

Produto 4 

 

Se ligarmos os dois produtos acima de acordo com as especificações e durante o 

mesmo intervalo de tempo, quem consumirá mais energia? Por que? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos circuitos 

Talvez  ao escolher o produto, que na 

opinião deles, é o  maior consumidor de 

energia elétrica, os alunos utilizem 

variáveis ou características do produto que 

não são relevantes ao  conceito de 

consumo de energia elétrica.  

Os alunos deverão associar ao  maior 

consumidor de energia elétrica a maior 

potência elétrica.  
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Produto 5 

 

 

Produto 6 

 

 

Que variável física  você destacaria para justificar o maior consumo de energia 

elétrica de um dos aparelhos acima, considerando o mesmo intervalo de tempo de 

utilização? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos 

circuitos 

O esperado é que os alunos não associam 

o consumo de energia elétrica a potência 

elétrica. 

Espera-se que os alunos passem a 

associar o consumo de energia elétrica 

a potência elétrica. 
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Produto 7  

 

 

Produto 8 

 

 

 

 

Qual dos chuveiros acima consome mais energia elétrica, quando ligados durante o 

mesmo intervalo de tempo? Por que? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos circuitos 

O que se espera é que o grupo de alunos 

debata sobre os diferentes valores 

informados nas placas, e que exponham 

um deles como resposta. 

Os alunos devem responder que o 

chuveiro que consome mais energia 

elétrica é o de maior potência.  
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Produto 9 

 

 
 

Produto 10 

 

 

 

Você sabe qual é o tipo de corrente elétrica  que percorre esses aparelhos? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos 

circuitos 

Espera-se que para eles só exista um 

tipo de corrente elétrica, mas sem muito 

sentido físico! 

Após as todas as  explanações, o aluno 

deve perceber que todos os aparelhos 

que ele liga na tomada de casa, é 

percorrido por uma corrente alternada! 

 

 

 



83 

 

Produto 11 

 

Produto 12 

 

 

Nas situações acima há consumo de energia elétrica? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos 
circuitos 

A expectativa é que eles digam que não. Há um pequeno consumo de energia 
elétrica, porém a longo prazo e levando 
em consideração a quantidade de 
situações como essas no dia a dia, no 
final é bem significativo na conta de 
energia.  
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2° MP 

 

Instalação e uso do aplicativo PhET 

      Para o 2º momento pedagógico optamos por apresentar os conceitos a partir de 

uma simulação . 

     Nessa parte, o professor, juntamente com a turma, montará uma simulação 

interativa de  dois  circuitos elétricos, um  de corrente contínua (DC) e outro de 

corrente alternada (AC) utilizando o PhET no datashow, disponível no link:. 

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

      Apresentamos ao final do apêndice dessa sequência um tutorial para a  

instalação do PhET. Note que este aplicativo é muito intuitivo e o usuário pode incluir 

facilmente elementos de circuitos e dispositivos de medidas como amperímetro, 

voltímetro, apenas arrastando para área de trabalho as respectivas imagens que 

ficam disponíveis em barras laterais. 

      Veja abaixo uma possível sequência de explanação usando o PHET. O colega 

pode ficar à vontade para escolher a forma deste 2o momento. Sugerimos o uso do 

Phet para potencializar o diálogo com a turma e diminuir o nível de abstração 

exigida. 

 

1 -  Montar um circuito simples AC e um DC (fig. A3) na mesma tela, para: 

 

 mostrar medidas elétricas corrente, tensão e resistência; 

 comparar o movimento dos elétrons nos circuitos  e  diferenciar corrente 

alternada e contínua; 

 mostrar gráficos das correntes alternada e contínua; 

 mostrar que ao clicar com o botão direito do mouse sobre a bateria ou a 

lâmpada pode-se alterar respectivamente a tensão e a resistência elétrica. 

 fazer referência à frequência da rede AC. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/circuit-construction-kit-dc
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Figura A3: Circuitos AC e DC 

Fonte: [PHET] 

 

 
2 -  Excluir o circuito (AC) e continuar com o circuito simples DC (fig. A4) para 

mostrar: 

 

 a primeira Lei de Ohm 

 que através da variação no circuito dos valores de tensão e resistência, a 

mudança no brilho da lâmpada está associado à potência elétrica. 

 que quanto menor a resistência elétrica  do circuito maior é a geração de 

calor nos  componentes do circuito( Efeito Joule ) 
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Figura A4: Circuito DC com uma lâmpada 

Fonte: [PHET] 

 
 

 

3 -  Inserir mais uma  lâmpada  no circuito simples  DC(fig. A5), para mostrar: 

 

 Que as resistências se somam na associação de lâmpadas em série 

 Que ao reduzir a resistência de uma das lâmpadas o brilho da outra aumenta, 

ou seja modificamos a potência elétrica. 

 Que a tensão entre as duas lâmpadas equivale a tensão total. 
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Figura A5: Circuito DC com duas lâmpadas em série. 

Fonte: [PHET] 

 

4 -  Inserir mais uma lâmpada em série, sem retirar o fio com a chave 2 para 

mostrar: 

a) Para chave 2 aberta(fig. A6): 

 Que as lâmpadas estão em série, pois são percorridas pela mesma corrente 

elétrica. 

 Que mantendo o resistência das lâmpadas constante, temos que variar a 

tensão para alterar a corrente elétrica e  o brilho(que corresponde a potência 

elétrica). 
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Figura A6: Circuito DC com duas lâmpadas em série, uma em paralelo e I2 aberto. 

Fonte: [PHET] 

 

 

b) Para a chave 2 fechada(fig. A7): 

 um curto circuito, permanecendo L1 e L2 em série.  
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Figura A7: Circuito DC com duas lâmpadas em série, uma em paralelo e  I2 aberto.  

Fonte: [PHET] 

 

 

5 -  Acrescentar uma lâmpada em paralelo no circuito DC, para mostrar: 

a) Para a chave 2 aberta(fig. A8): 

 conceito de nó, as lâmpadas L2 e L3 estão em paralelo com L1 e L2. 

 brilho das lâmpadas(potência elétrica) em série é maior pois são 

percorridas por uma corrente elétrica maior  

 que a tensão total é dividida proporcionalmente entre as lâmpadas que 

estão em série. 
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Figura A8: Circuito DC com duas lâmpadas em série, duas em paralelo e  I2 aberto.  

Fonte: [PHET] 

 

b) Para a cheve 2 fechada(fig. A9): 

 um curto circuito 

 que o brilho(potência elétrica) das lâmpadas L1 e L2 se intensifica. 

 que a tensão é a mesma para as lâmpadas em paralelo. 
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Figura A9: Circuito DC com duas lâmpadas em série, duas em paralelo e  I2 aberto. 

Fonte: [PHET] 
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Identificação dos elementos do circuito do PhET (fig. A10) 

Figura A10: Identificação dos elementos do circuito DC do PhET. 

Fonte: [PHET] 

 

A1 = Amperímetro 1, A2 = Amperímetro 2, Amperímetro 3, L1 = Lâmpada 1, L2 = 

Lâmpada 2, L3 = Lâmpada 3, L4 = Lâmpada 4, I1 = interruptor 1 e I2 = interruptor 2. 

 

3° MP 

 

Realização das atividades práticas 

Etapas da Atividade Prática utilizando o circuito AC: 

 Após montar e testar o circuito AC, leve-o para sala de aula. 

 No circuito AC, leia a ação a ser efetuada, faça a pergunta correspondente a 

ela, dando um tempo para que o grupo responda. 
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 Em seguida execute a ação, e peça para que os alunos anotem o que 

observaram. 

 Peça aos alunos para responderem na visão deles o porquê do que foi 

observado. 

 Faça a sistematização do conteúdo: Discuta as respostas do roteiro, após 

cada atividade, observando o desempenho da turma. A partir desta        

observação a parte formal poderá ser direcionada ao que eles demonstrarem 

mais dificuldades. Peça para que eles anotem no quadro “Discussão” as 

conclusões após a sistematização.  

 Retorne ao roteiro de atividades iniciais e discuta as respostas, dando aos 

alunos a oportunidade de comparar e corrigir suas respostas, se for 

necessário. 

 Como atividades de prática e exercícios, o colega pode pedir a leitura do livro 

texto, lista de exercícios a critério do professor. No Apêndice 1 propomos uma 

atividade do PhET para os alunos praticarem.   
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Quadros do painel AC comentados 

Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Insira as lâmpadas L1, L2 e 

L3 no circuito e ligue o 

interruptor I1 (A) 

Qual lâmpada 

acenderá? 

 

 Somente L1   Com o interruptor A 

ligado só há fluxo de 

corrente passando por L1 

 

 Corrente elétrica 

 Circuito simples 

(Resistor único) 

Ligar o interruptor I1(B) Qual lâmpada 

acenderá? 

  As lâmpadas L2 e 

L3 

 

Porque com o interruptor 

B ligado só há fluxo de 

corrente passando por L2 

e L3 

 Associação em 

série.  

Verificar o brilho e 

associar a tensão 

Com apenasI1 (B) ligado, 

retirar L2 do circuito 

O que 

acontece com 

L3? 

 Apagou Porque como L2 e L3 

estão em série a 

passagem da corrente foi 

interrompida 

 Circuito em série 

 Circuito em 

paralelo 

Com I1 (A) e I1 (B) ligados, 

Retirar L1 do circuito 

 O acontece 

com L2 e L3? 

 L2 e L3 

permaneceram 

acesas 

Porque elas estão em 

paralelo com L1 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Com I1(A) e I1(B) 

ligados, ligar o 

interruptor I2 

O que 

acontece? 

 L2 se apaga e L3 

permanece acesa com 

o brilho mais intenso 

Porque a corrente elétrica 

passa a percorrer um 

caminho de menor 

resistência e a tensão não 

é mais dividida entre L2 e 

L3 

 Curto circuito 

Aumento do brilho 

de L3, comparação 

com L1 

Ligar o multímetro na 

função de Voltímetro e 

inserir as pontas de 

prova nas tomadas T1 

e T2 

As tensões 

serão iguais ou 

diferentes? 

 Serão iguais Porque as tomadas são 

colocadas em paralelo 

 Tensão elétrica 
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Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Ainda com o multímetro na 

função voltímetro, inverta a 

posição das pontas de 

prova e insira nas tomadas 

T1 e T2 

Haverá 

alguma 

mudança no 

sinal da   

tensão 

medida como 

na tensão 

contínua? 

 Não Porque como a tensão é 

alternada não há 

polaridade  

 Tensão elétrica  

Ligar o multímetro na 

função de Voltímetro entre 

os terminais de L1 

Qual será a 

tensão 

encontrada? 

 ≅127V Porque ela está em 

paralelo no circuito, 

portanto sob a tensão da 

rede 

 Tensão elétrica 

 Associação em 

paralelo 

Ligar o multímetro na 

função voltímetro entre os 

terminais de L2 

Qual será a 

tensão 

encontrada? 

 ≅63,5V Porque ela está em série 

com L1 

 Tensão elétrica 

 Associação em 

série 
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Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Ligar o multímetro na 

função voltímetro entre os 

terminais de L3 

Qual será a 

tensão 

encontrada? 

 ≅63,5V Porque ela está em série 

com L2 

 Tensão elétrica 

 Associação em 

série 

Ligar o multímetro na 

função voltímetro entre os 

terminais de L2 e L3 

Qual será a 

tensão 

encontrada? 

 ≅127V Porque L2 e L3 estão em 

paralelo com o circuito, 

portanto sob a tensão da 

rede 

 Associação em 

série 

 Corrente elétrica 

Insira apenas a lâmpada 

L1 no circuito e verifique a 

intensidade de corrente no 

medidor de entrada     

Qual a 

intensidade 

de corrente 

medida? 

 

 ≅0,310A Porque a intensidade de 

corrente é a razão entre a 

potência (40W) e a 

tensão (127V) 

  Intensidade de 

corrente 

  Efeito Joule 



98 

 

 

 

Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Retire L1 do circuito insira 

L2 e L3,mantenha I2 

desligado, ligue o 

interruptor I1(B) e verifique 

a intensidade de corrente 

no medidor de entrada 

 

A intensidade 

de corrente 

medida será 

maior ou 

menor do que 

a corrente que 

percorreu L1? 

 Menor 

≅0,220A  

 

Porque a intensidade de 

corrente medida é a 

razão entre a potência 

em qualquer das 

lâmpadas (em média 

≅14W) e a tensão (≅64V) 

 Intensidade de 

corrente 

 Potência elétrica 

 Tensão elétrica 

 Efeito Joule 

Insira L1, L2 e L3 no 

circuito, em seguida ligue 

os interruptores I1(A), I1(B) 

e I2 

A intensidade 

de corrente 

medida tem 

alguma 

relação com a 

corrente que 

percorreu L1 

anteriormente? 

  Sim Porque ela tem o dobro   

do valor medido para  L1 

sozinha(≅0,602) 

 

 Intensidade de 

corrente 

 Efeito Joule 
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Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Insira o ferro de passar na 

tomada T1 ou T2, e com o 

ferro no máximo 

acompanhe o consumo de 

energia durante 2’min 

Ao longo do 

tempo 

observado o 

consumo de 

energia é 

sempre 

crescente? 

 Não Porque o consumo nos 

primeiros 40 segundos 

cresce até 9Wh, 

decorrente de uma 

potência que começa alta 

(potência~=1.04KW) e 

nos próximos 75 

segundos a potência vai a 

zero e o ferro desliga 

(pois atingiu aquecimento 

máximo), daí o consumo 

se estabiliza, até precisar 

aquecer novamente 

aumentando o consumo 

 Potência elétrica 

 Consumo de 

energia 

 Efeito Joule    
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Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Retire o ferro do circuito e 

insira o ventilador na 

tomada T1 ou T2, e alterne 

o seletor entre as posições: 

3 (maior velocidade), 2 

(velocidade intermediária) e 

1 (velocidade menor). 

O que ocorre 

com o 

consumo de 

energia do 

ventilador 

verificado no 

medidor?  

 O consumo diminui Porque com a diminuição 

da velocidade a potência 

verificada para o 

ventilador diminui, como 

consequência o consumo 

de energia também 

diminui   

 Potência elétrica 

 Consumo de 

energia elétrica 
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Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Inserir no circuito as 

lâmpadas L1, L2 e L3 com a 

chave I2 aberta 

Como se 

comporta o 

consumo das 

lâmpadas ao 

longo 

do tempo? 

 O consumo está 

associado à uma 

potência total de 

69,0W. 

Porque duas das três 

lâmpadas não estão 

apresentando a seu brilho 

máximo. 

 Consumo de 

energia 

 Potência das 

lâmpadas 

 Associação em 

série de lâmpadas 

 Associação de 

lâmpadas em 

paralelo Efeito 

Joule 



102 

 

 

 

Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Inserir no circuito as 

lâmpadas L1, L2 e L3 com a 

chave I2 fechada 

Como se 

comporta o 

consumo das 

lâmpadas ao 

longo do 

tempo? 

 O consumo está 

associado à uma 

potência de 81,0W 

Porque uma das três 

lâmpadas fica apagada e 

as outras duas 

apresentam brilho 

máximo. 

 Curto circuito 

 Associação de 

lâmpadas em 

paralelo 

 Potência das 

lâmpadas 

 Efeito Joule 

Inserir o ferro (no máximo), 

o ventilador (no máximo), as 

lâmpadas L1, L2 e L3 com a 

chave I2 aberta 

Nessa 

configuração 

o consumo 

será máximo 

para o 

circuito? 

 O consumo está 

associado a uma 

potência total de 

1.16kW, que não é a 

máxima. 

Porque o consumo total 

está associado a soma de 

todas as potências, mas 

nessa configuração duas 

das três lâmpadas não 

estão apresentando brilho 

máximo. 

 Potência elétrica 

 Consumo de 

energia 

 Corrente elétrica 

 Efeito Joule 
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Ações no circuito AC Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Inserir o ferro (no máximo), 

o ventilador (no máximo), as 

lâmpadas L1, L2 e L3 com a 

chave I2 fechada. 

Nessa 

configuração 

o consumo 

será máximo 

para o 

circuito? 

 

 O consumo está 

associado a uma 

potência total de 

1.17kW, que é a 

máxima. 

porque o consumo total 

está associado a soma de 

todas as potências, e 

nessa configuração uma 

lâmpada não acende, 

mas as outras duas estão 

apresentando brilho  

máximo. 

 Potência elétrica 

 Consumo de 

energia 

 Corrente elétrica 

 Efeito Joule 
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Atividade do  PhET comentada 

  Monte o seguinte circuito do PHET(fig. A11): 

Figura A11: Circuito DC para atividade sugerida no PhET 

Fonte: [PHET] 

 

Onde: 

A1 = amperímetro 1, A2 = amperímetro 2, A3 = amperímetro 3, L1 = lâmpada 1, L2 = 

lâmpada, L3 = lâmpada 3, I1 = interruptor 1, I2 = interruptor 2, I3 = interruptor 3. 
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Observando o  simulador PhET, vamos registrar na tabela: 

 a  resposta às perguntas antes de cada ação; 

 a resposta do que foi observado após a cada ação; 

 os porquês de cada ação 

 

 

 

Ações no circuito do 

PhET(DC) 

Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? Conteúdo 

abordado 

Ligue os interruptores I1, I2 

e I3. 

Todas as 

lâmpadas 

apresentarão o 

mesmo brilho? 

 Não Porque estão dispostas 

de forma diferente no 

circuito 

 Corrente elétrica 

Observe os amperímetros 

A2 e A3. 

As correntes 

medidas são as 

mesmas? Por 

quê? 

 Sim. Porque as 

lâmpadas estão 

em paralelo. 

Porque a corrente 

elétrica é dividida por 

resistores iguais que 

estão em paralelo 

 Corrente elétrica 
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Ações no circuito do 

PhET(DC) 

Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Insira o voltímetro nos 

terminais das baterias. 

 

 

Que tensão 

será 

verificada? 

 18V Porque como os 

geradores estão em linha 

(série), a tensão total é a 

soma das tensões 

medidas individualmente. 

 Tensão elétrica 

 Associação em 

série 

Insira o voltímetro nos 

terminais das baterias, 

trocando as pontas das 

extremidades utilizadas na 

última medida 

Houve alguma 

mudança na 

tensão 

verificada 

anteriormente? 

 - 18V  Porque houve inversão 

na polaridade da medida 

 Corrente 

contínua 

 Tensão contínua 
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Ações no circuito do 

PhET (DC) 

Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Observe as lâmpadas L1 e 

L2 

Qual o 

caminho da 

corrente 

elétrica entre 

elas? 

 O caminho é na 

mesma linha das 

duas lâmpadas. 

Porque o caminho é 

único. 

 Corrente elétrica 

 Associação em 

série de 

resistores 

Observe as lâmpadas L3 e 

L4 

Qual o 

caminho da 

corrente entre 

elas? 

 O caminho é a linha 

de cada lâmpada 

Porque o caminho divide 

a corrente elétrica entre 

elas. 

 Corrente elétrica 

 Associação de 

resistores em 

paralelo 
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Ações no circuito do 

PhET(DC) 

Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Retire L1 do circuito O que 

ocorreu no 

resto do 

circuito? 

 Nada funciona Porque a corrente  

elétrica é  

interrompida 

 Corrente elétrica 

 Associação em 

série e paralelo 

de resistores 

Retire L3 do circuito, 

abrindo o interruptor I3 

 

 

O que 

ocorreu no 

resto do 

circuito? 

 O brilho de L4 

aumenta e, o de L1 

e L2 diminui 

Porque a corrente elétrica 

entre os terminais de L4 

aumenta, e entre os 

terminais de L1 e L2 

diminui 

 Corrente elétrica 

 Associação em 

série e paralelo 

de resistores 

 Potência elétrica 
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Ações no circuito do 

PhET (DC) 

Pergunta O que você 

acha que vai 

acontecer? 

O que aconteceu? Por quê? Conteúdo 

abordado 

Visualize a corrente elétrica 

que flui no circuito pelo 

movimento dos elétrons 

Como ela flui 

no circuito?  

Como 

podemos 

classificá-la? 

 A corrente flui no 

circuito num sentido 

único. Corrente 

contínua. 

Porque os elétrons se 

movimentam num único 

sentido. 

 Corrente 

contínua 
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Tutorial para instalação do PhET  

Passo1:  

⇨ Entre com o endereço: https://phet.colorado.edu/pt_BR/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A12: Tela inicial do Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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Passo 2:   

⇨ Entre na aba Simulações e escolha a opção Física.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura A13: Tela Menu de simulações do Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 

Passo 3:  

⇨ Selecione o ícone Kit de construção de Circuito (AC+DC), Laboratório 

Virtual. 

 

 

  

 

  

Figura A14: Tela Menu de kits do Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 
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Passo 4:  

⇨ Clique em baixar e siga as instruções de instalação do simulador.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura A15: Tela para download do Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 

Passo 5:  

⇨ Abra o Simulador  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A16: Tela de download do Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 



113 

 

 

Passo 6:  

⇨ Selecione os itens para montagem dos circuitos. 

 

 

 

 

 

Figura A17: Tela para montagem do circuito no Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 

 

Passo 7:  

⇨ Após a montagem dos circuitos responda às questões propostas.   

 

 

 

 

 

Figura A18: Tela de identificação dos componentes no Simulador PhET 

Fonte: [ PHET] 

Onde:  

 A1 = amperímetro 1, A2 = amperímetro 2, A3 = amperímetro 3, L1 = lâmpada 1, L2 

= lâmpada, L3 = lâmpada 3, I1 = interruptor 1, I2 = interruptor 2, I3 = interruptor 3.  
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Apêndice B 

Produto – Material do aluno 

 

Caros Alunos,   

Vamos estudar através deste material um tema de muita importância: o 

consumo de energia elétrica.   

Em nosso cotidiano podemos ver que estamos cercados por diversos 

aparelhos eletroeletrônicos que necessitam da eletricidade para funcionar. Cada um 

desses aparelhos, quando ligados, consome certa quantidade de energia, sendo que 

alguns consomem mais outros menos, mas no final do mês temos os resultados 

expressos na conta de energia.  

  

  

Bom Estudo!  
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Roteiro de atividades 

 

Alunos:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

 

Instruções:  

  

 Formem grupos de até 4 alunos;  

 Discutam as questões a seguir;  

 Nas imagens abaixo você verá aparelhos ou produtos, que estão diretamente 

relacionados com a energia elétrica e o seu consumo no cotidiano. São feitas 

algumas perguntas, que envolvem os produtos e suas informações técnicas 

dadas pelo fabricante, tente respondê-las agora (no campo Resposta prévia) 

e, no final (no campo Resposta após apresentação dos circuitos), voltaremos 

para rever os erros e acertos.  
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Produto 1  

 

  

  

 

 

 

 

Produto 2  

 

 

  

 

 

Os dois produtos apresentados acompanham suas etiquetas de 

informações técnicas. Quais dessas informações você destacaria como 

grandezas elétricas? 

Resposta prévia 
Resposta após apresentação dos 

circuitos 
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Produto 3  

 

 

 

Produto 4  

 

 

 

 

Se ligarmos os dois produtos acima de acordo com as especificações e durante 

o mesmo intervalo de tempo, quem consumirá mais energia? Por que? 

Resposta prévia 
Resposta após apresentação dos 

circuitos 
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Produto 5   
 
 

 

  

Produto 6  

 

 

 

  

 

 

Que variável física você destacaria para justificar o maior consumo de energia 

elétrica de um dos aparelhos acima, considerando o mesmo intervalo de tempo de 

utilização? 

Resposta prévia 
Resposta após apresentação dos 

circuitos 
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Produto 7 

 

 

 

 

 

 

Produto 8  

 

  

 

  

 

Qual dos chuveiros acima consome mais energia elétrica, quando ligados 

durante o mesmo intervalo de tempo? Por que? 

Resposta prévia 
Resposta após apresentação dos 

circuitos 
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Produto 9  

 

  

  

 

Produto 10  
 

 

   

 

 

Você sabe qual é o tipo de corrente elétrica que percorre esses aparelhos? 

Resposta prévia 
Resposta após apresentação dos 

circuitos 

    

 

 



121 

 

 

Produto 11  

 

  

 

Produto 12  

 

 

  

Nas situações acima há consumo de energia elétrica? 

Resposta prévia Resposta após apresentação dos circuitos 
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Vamos entender ….  

 

Vamos observar a simulação de um circuito elétrico no aplicativo PhET. Essa 

aplicativo foi desenvolvida na Universidade do Colorado, nos EUA. No final desta 

sequência didática você encontrará um guia de como instalar este aplicativo. 

Nós vamos usar a simulação “Kit de Construção de Circuito (AC+DC), 

Laboratório Virtual (3.20)”, veja na figura B1:  

   Tente seguir com a máxima atenção na montagem do circuito virtual e as 

explicações do professor!  

 

 

 

Figura B1: Circuitos AC e DC na mesma tela do simulador PhET. 

Fonte: [PHET] 
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Vamos ver na prática!  
 

Veja o circuito montado na plataforma (Fig. B2) ele foi construído para ser 

ligado na tomada, logo é um circuito de corrente _______________.   

O professor conduzirá os experimentos que observaremos com atenção. 

Fique atento a cada parte do circuito e escreva ao lado o que eles são.   

 

 

 

Figura B2: Circuito AC e seus componentes 

Fonte: Autor 
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Mãos à obra!  

Abaixo você tem um quadro com ações a serem feitas no circuito. Para cada ação, há uma pergunta.  

Preveja, observe e tente explicar!  

Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Insira as lâmpadas L1, L2 e L3 no circuito e ligue 

o interruptor I1(A) 

Qual lâmpada 

acenderá? 

      

Ainda com todas as lâmpadas no circuito ligue o 

interruptor I1(B) 

Qual lâmpada 

acenderá? 

  

  

  

    

Com apenas I1(B) ligado, retire L2 do circuito O que acontece com 

L3? 

  

  

    

Com I1(A) e I1(B) ligados, retirar L1 do circuito O acontece com L2 e 

L3? 

      

Com I1(A) e I1(B) ligados, ligar o interruptor I2 O que acontece?        
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Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Ligar o multímetro na função voltímetro e inserir 

as pontas de prova nas tomadas T1 e T2  

As tensões serão 

iguais ou diferentes?  

 

      

Ainda com o multímetro na função voltímetro, 

inverta a posição das pontas de prova e insira nas 

tomadas T1 e T2  

Haverá alguma 

mudança no sinal da 

tensão medida como 

na tensão contínua?  

  

  

  

    

Ligar o multímetro na função de Voltímetro entre 

os terminais de L1   

Qual será a tensão 

encontrada?  

  

  

    

Ligar o multímetro na função voltímetro entre os 

terminais de L2  

Qual será a tensão 

encontrada?  

      

Ligar o multímetro na função voltímetro entre os 

terminais de L3  

Qual será a tensão 

encontrada?  
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Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Ligar o multímetro na função voltímetro entre os 

terminais de L2 e L3  

Qual será a tensão 

encontrada?  

     

Insira apenas a lâmpada L1 no circuito e  

verifique a intensidade de corrente no medidor de 

entrada.  

Qual a intensidade de 

corrente medida?  

     

Retire L1 do circuito insira L2 e L3, mantenha I2 

desligado, ligue o interruptor I1(B)  e verifique a 

intensidade de corrente no medidor de entrada 

A intensidade de 

corrente medida será 

maior ou menor do que 

a corrente que 

percorreu  

L1?  

     

Insira L1, L2 e L3 no circuito, em seguida ligue os 

interruptores I1(A), I1(B) e I2  

A intensidade de 

corrente medida tem 

alguma relação com a 

corrente que percorreu 

L1 anteriormente?  
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Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Insira o ferro de passar na tomada T1 ou T2, e 

com o ferro no máximo acompanhe o consumo de 

energia durante 2min. 

Ao longo do tempo 

observado o consumo 

de energia é sempre 

crescente?  

     

Retire o ferro do circuito e insira o ventilador na 

tomada T1 ou T2, e alterne o seletor entre as 

posições: 3 (maior velocidade),  

2 (velocidade intermediária) e  

1 (velocidade menor). 

O que ocorre com o 

consumo de energia 

do ventilador 

verificado no 

medidor?  

     

Inserir no circuito as lâmpadas L1, L2 e L3 com a 

chave I2 aberta   

  

Como se comporta o 

consumo das 

lâmpadas ao longo do 

tempo?  

     

Inserir no circuito as lâmpadas L1, L2 e L3 com a 

chave I2 fechada  

Como se comporta o 

consumo das 

lâmpadas ao longo do 

tempo?   
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Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Inserir o ferro (no máximo), o ventilador (no 

máximo), as lâmpadas L1, L2 e L3 chave I2 

aberta 

Nessa configuração o 

consumo será máximo 

para o circuito?   

  

     

Inserir o ferro (no máximo), o ventilador (no 

máximo), as lâmpadas L1, L2 e L3 com a chave 

I2 fechada.  

Nessa configuração 

o consumo será 

máximo para o 

circuito?   

  

     

 

 

Agora, vamos voltar às imagens originais e rever o que fizemos!
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Vamos estudar um pouco de conceitos básicos para entendermos o consumo 

da energia elétrica. Precisaremos de elementos básicos de eletricidade. Vamos a 

eles?  

 Leia o material que professor indicar.  

      

ATIVIDADE COM O PHET  

Olá! Vamos exercitar a montagem de circuitos e aplicar o aprendizado?  

Entre na simulação “Kit de Construção de Circuito (AC+DC), Laboratório 

Virtual (3.20)” do PhET e monte o circuito a seguir(Figura B2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B2: Circuito AC  

Fonte: [PHET] 

 

Onde:  

 A1 = amperímetro 1, A2 = amperímetro 2, A3 = amperímetro 3, L1 = lâmpada 1, L2 

= lâmpada, L3 = lâmpada 3, I1 = interruptor 1, I2 = interruptor 2, I3 = interruptor 3.  
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Agora, siga as orientações e responda as perguntas.  

Pense antes de observar e compare suas respostas antes de depois.    

Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Ligue o interruptor I1, I2 e I3. Todas as lâmpadas 

apresentarão o mesmo 

brilho? 

     

Observe o amperímetro A2 e A3. As correntes medidas são 

as mesmas?  

     

Insira o voltímetro nos terminais das baterias Qual será a tensão 

verificada? 

     

Insira o voltímetro nos terminais das baterias, 

trocando as pontas das extremidades 

utilizadas na última medida   

Houve alguma mudança na 

tensão verificada 

anteriormente? 

     

Observe as lâmpadas L1 e L2 Qual o caminho da corrente 

elétrica entre elas? 
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Ações no circuito AC Pergunta O que você acha 

que vai 

acontecer? 

O que 

aconteceu? 

Por quê? 

Observe as lâmpadas L3 e L4 Qual o caminho da 

corrente elétrica entre 

elas? 

     

Retire L1 do circuito  O que ocorreu no resto 

do circuito? 

     

Retire L3 do circuito O que ocorreu no resto 

do circuito? 

     

Visualize a corrente elétrica que flui no circuito Ela flui em um único 

sentido? 

     

Clique em ver corrente e alterne entre elétrons e 

convencional. 

Há diferença na 

representação dos dois 

formatos de corrente? 
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