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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 

 

 

 

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. 
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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! 
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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.  



23 

 

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. 
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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. 

 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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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 
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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 

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 
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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 
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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 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 

 



41 

 

 

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] 
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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 
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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? 

     



66 

 

 

Referências 

 

ALBUQUERQUE, O.G.  Ensino das propriedades da radiação ultravioleta usando 

os três momentos pedagógicos. 2018. Santo André/SP: UFABC. Dissertação 

(Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física), Universidade Federal do ABC, 

Santo André (SP). 2018.  

 

 

ALMEIDA, C.P. Sequência didática para o ensino de dilatação térmica através de 

experimentos demonstrativos. 2016. Volta Redonda/RJ: UFF. Dissertação 

(Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física), Instituto de Ciências Exatas, 

Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda (RJ). 2016. 92p.  

  

ARAÚJO, M. S. T. de; ABIB, M. L. V. dos S. Atividades experimentais no ensino de 

Física: diferentes enfoques, diferentes finalidades. Revista Brasileira de Ensino de 

Física, v. 25, n. 2, p. 176-194, jun. 2003. Disponível em: < http://www.scielo.br 

/pdf/rbef/v25n2/a07v25n2>. Acesso em: 11 jan. 2020.  

 

AUSUBEL, D. P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva 

cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.  

 

BORGES, T. “Novos rumos para o laboratório escolar de ciências” Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, SC, v. 19, n. 3, p.: p.291-313, dez. 2002.  

 

BRASIL. Lei n. 9394. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Diário Oficial da União, Brasília, 1996.  

 

BRASIL, MEC, SEMTEC. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio: 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 

1999.  

 
 



67 

 

CORRENTE CONTÍNUA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 
Foundation,2020. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_cont%C3%ADnua&oldid=58719
133>. Acesso em: 9 jul. 2020. 
 

 
CORRENTE ALTERNADA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia 
Foundation,2020. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_alternada&oldid=58704027. 
Acesso em: 7 jul. 2020.  
 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 34ª 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  

  

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Educação do Rio de 
Janeiro. Currículo Mínimo – Educação de Jovens e Adultos 2013 – Física, p.7, 
2013.  
 
 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Educação do Rio de 

Janeiro. Ciências da Natureza II e suas Tecnologias – Física – Educação de Jovens 

e Adultos, p.169. 

 

GREF - Grupo de Reelaboração do ensino de Física. Física 3: Eletromagnetismo -

São Paulo: Edusp, 2000.  

 

JÚNIOR, F.  R., FERRARO, N. G., SOARES, P. A. T., Os Fundamentos da Física, 

Volume 3, Eletricidade, introdução à física moderna e análise dimensional, 10ª ed, 

São Paulo, Moderna, 2009. Pág. 112 – 122.  

 

 

MOREIRA, Marco Antônio & AXT, R, “O papel da Experimentação no Ensino de 

Ciências”, Tópicos em Ensino de Ciência, São Paulo Distribuidora, São Paulo, Brasil. 

 

MOREIRA, A. M. Teorias de Aprendizagem. EPU: São Paulo, 1999. 151-165p. no 

link: (https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf). 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrente_alternada&oldid=58704027
https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf


68 

 

MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem significativa crítica. Porto Alegre: Editora 
do Autor, 2005. Pág. 5 – 6 
 

MUENCHEN, Cristiane; DELIZOICOV, Demétrio. Os três momentos pedagógicos e o 

contexto de produção do livro "Física". Ciênc. educ. (Bauru), Bauru, v. 20, n. 3,  p. 

617-638, set. 2014. Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151673132014000300617&

Ing=pt&nrm=iso>. Acesso em 18 nov. 2019.  https://doi.org/10.1590/1516-

73132014000300007.  

 

    

PASSARINHO, F. R. Proposta de sequência didática estruturada nos três 

momentos pedagógicos para o ensino de ondas eletromagnéticas. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Estadual de Santa Cruz. Mestrado Nacional Profissional 

em Ensino de Física. – Ilhéus, BA: UESC, 2018.  

 

PHET - (Plataforma) Interactive Simulations for Science and Math. Universidade of 

Colorado Boulder. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/pt_BR/>.   

 

Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio/Ministério da Educação, Secretaria 

de Educação Média e tecnológica. - Brasília: MEC; SEMTEC, 2002. 360p. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151673132014000300617&Ing=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151673132014000300617&Ing=pt&nrm=iso
https://doi.org/10.1590/1516-73132014000300007
https://doi.org/10.1590/1516-73132014000300007
https://phet.colorado.edu/pt_BR/

