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RESUMO 

 

SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA PARA O ESTUDO DE ELETRICIDADE 

NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

THALITA LEITE DE SANTANA ESCANILHA 

 

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 

 
O presente trabalho descreve uma Sequência de Ensino Investigativa para o estudo 
de Eletricidade no do Ensino Fundamental. A proposta apresentada está em 
consonância com a Base Nacional Curricular Comum (BRASIL, 2017) e tem como 
referência uma das três unidades temáticas, Energia e Matéria. A estrutura desse 
Produto Educacional é constituída por um manual do professor com orientações 
relacionadas às estratégias de ensino, mediante o uso de experimentos investigativos 
e materiais lúdicos ofertados para as aulas de ciências nesta etapa da educação 
básica. Atividades didáticas e dois jogos educativos, Trilha Elétrons e Dominelétrico, 
foram desenvolvidos para comporem essa sequência. A abordagem dos conteúdos 
ocorre a partir de uma situação-problema a ser solucionada em parceria entre 
professor e alunos, seguindo as ideias das Sequencias de Ensino Investigativas (SEI) 
propostas pelas educadoras Anna Maria Pessoa de Carvalho e Lúcia Helena 
Sasseron. O Produto foi aplicado suscitando grande envolvimento dos educandos. Os 
resultados indicam que eles construíram conhecimento ao longo da aplicação da 
sequência didática. Estudos quantitativos e qualitativos foram realizados com o 
material produzido pelos estudantes e evidenciaram que o trabalho argumentativo e 
investigativo promove a construção de conceitos científicos e beneficia o Ensino de 
Ciências no Ensino Fundamental. 
 
Palavras-chave: Sequência de Ensino Investigativa; Ensino de Ciências; Eletricidade; 
Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

SEQUENCE OF INVESTIGATIVE TEACHING FOR THE STUDY OF ELECTRICITY 

IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

THALITA LEITE DE SANTANA ESCANILHA 
  

Orientador: 

Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 

 

Abstract of master’s thesis submitted to 
Programa de Pós-Graduação no Curso de 
Mestrado Profissional de Ensino de Física 
(MNPEF), in partial fulfillment of the 
requirements for the degree Mestre em 
Ensino de Física. 
 

 
The present work describes a sequence of investigative teaching for the study of 
Electricity in Elementary School.The proposal presented is in line with the Common 
National Curricular Base (BRAZIL, 2017) and has as its reference one of the three 
thematic units, Energy and Matter. The structure of this Educational Product is 
constituted by a teacher's manual with orientations related to the teaching strategies, 
through the use of investigative experiments and playful materials offered for science 
classes in this phase of basic education. Teaching activities and two educational 
games, Electron Track and Domineletric, were developed to compose this sequence. 
The approach of the contents comes from a problem situation to be solved in 
partnership between teacher and students, following the ideas of the Investigative 
Teaching Sequences (SEI) proposed by the educators Anna Maria Pessoa de 
Carvalho and Lúcia Helena Sasseron. The product was applied, causing great 
involvement of the students. The results indicate that they built knowledge throughout 
the application of the didactic sequence. Quantitative and qualitative studies were 
conducted with the material produced by the students and showed that the 
argumentative and investigative work promotes the construction of scientific concepts 
and benefits the teaching of science in elementary school. 
 
 

Keywords: Investigative Teaching Sequence; Science teaching; Electricity; 

Elementary School. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O estudo apresentado nesta dissertação, refere-se ao ensino de ciências no 

Ensino Fundamental. Nesta etapa da Educação Básica, as crianças estão 

predispostas a investigarem, testarem suas hipóteses sobre fenômenos científicos 

(CARVALHO, 2011). O ensino por investigação e experimentação foi uma estratégia 

adotada como referência na construção desta dissertação. A fim de contribuir para o 

desenvolvimento de aulas menos expositivas, buscou-se construir uma sequência de 

ensino investigativa (SEI) que auxilie a atuação do educador em sala de aula e ofereça 

aos estudantes condições necessárias para aprimorarem e progredirem em seus 

estudos. 

No decorrer de quinze anos atuando como professora neste segmento, foi 

possível identificar a amplitude de conceitos científicos propostos nos currículos 

escolares para o ensino de ciências, com destaque no município de Volta Redonda, 

onde o produto educacional foi aplicado. Entende-se que a árdua tarefa de ensinar a 

aprender exige do professor planejamento e adequação de conceitos a realidade do 

educando. Para tanto, esta SEI foi estruturada com o objetivo de explorarmos a ciência 

da eletricidade, através de sugestões de atividades lúdicas bem traçadas e possíveis 

de serem executadas com alunos do ensino fundamental.      

O trabalho experimental e investigativo propicia o desenvolvimento cognitivo do 

educando, pois a construção dos conhecimentos acontece mediante a busca de novas 

informações e reconfigurações dos pensamentos (MOREIRA, MASINI, 2001). Não se 

trata de um conhecimento acabado, estático, mas de um processo sujeito a mudanças 

através da interação com o meio e com outros indivíduos (FONSECA, 2019). 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo é distribuído em estágios, onde a 

aprendizagem acontece através da desestruturação e estruturação do que cada 

sujeito já possui internamente (PIAGET, 1976). Segundo Piaget, 

“Todo conhecimento é uma construção que vai sendo elaborada desde a 
infância, por meio de interações do sujeito com os objetos que procura 
conhecer, sejam eles do mundo físico ou do mundo cultural. O conhecimento 
resulta de uma inter-relação do sujeito que conhece com objeto a ser 
conhecido.” (MOREIRA, 1999, p.75)   

Já Vygotsky, compreendia que a aprendizagem era uma combinação do sujeito 

com a interação com outros indivíduos, inseridos e influenciados pelo meio social 
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(VYGOTSKY, 1988). Para ele, o desenvolvimento cognitivo se apoiava no contexto 

social, histórico e cultural. 

Com base nas concepções apresentadas por Piaget e Vygotsky, entende-se 

que, o ensino de ciências não se limita aos conceitos adquiridos em sala de aula, 

como também na valorização dos conhecimentos que o educando traz consigo. São 

muitos os obstáculos enfrentados pelos professores, a fim de tornarem as aulas de 

ciências mais prazerosas e despertarem o interesse de seus alunos. Suscitar a 

curiosidade, desviar-se de aulas que favoreçam a memorização, apesar da rotina 

exaustiva em sala de aula, pode contribuir para o melhor aproveitamento do educando 

na apropriação dos conceitos científicos.   

Segundo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, e sim, criar condições 

que ofereçam aos educandos meios para sua construção, através de 

experimentações, levantamento de hipóteses e troca de experiências com outro 

indivíduo. Ainda conforme o autor, o educador que, ensinando qualquer matéria, 

castra a curiosidade do educando em nome da eficácia da memorização mecânica do 

ensino dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-

se. Não forma, domestica (FREIRE, 2007).  

Neste sentido, o educador deve disponibilizar aos educandos recursos 

didáticos, manipulativos ou não, procurando desenvolver a autonomia e anseio em 

aprender ciências. A aprendizagem, dessa forma, deve manter-se centrada na 

criança. Nesta sequência de ensino investigativa, o educando é o principal 

responsável pela construção do próprio conhecimento.  

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017), 

entende-se por competência, o educando ser capaz de utilizar, amplamente, os 

conhecimentos adquiridos no âmbito escolar, para resolver possíveis problemas, 

sejam eles, pessoais ou mesmo sociais. Uma das competências gerais estabelecidas 

pela BNCC para educação básica, consiste em, 

“Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das 
diferentes áreas.” (BRASIL, 2017, p.18) 

Com isso, os componentes curriculares devem ser estruturados objetivando o 

desenvolvimento integral do aluno, igualmente previsto na Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (BRASIL, 1996) (LDBEN, n.º 9.394/96), que tem como finalidade 
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da educação, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação. Neste sentido, Carvalho (2011) considera que,  

“[...]Ao ensinarmos Ciências por investigação estamos proporcionando aos 
alunos oportunidades para olharem os problemas do mundo elaborando 
estratégias e planos de ação. Desta forma o ensino de Ciências se propõe a 
preparar o aluno desenvolvendo, na sala de aula, habilidades que lhes 
permitam atuar consciente e racionalmente fora do contexto escolar.” 

 

O trabalho pedagógico planejado por meio de Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI), fomenta a alfabetização científica1 (SASSERON, 2017). Nesta 

perspectiva, segundo Sasseron, o ensino por investigação determina que o professor 

valorize as ações dos estudantes, seus erros e acertos, suas argumentações e 

hipóteses apresentadas durante o fazer científico em todo processo ensino 

aprendizagem. Além disso, essa proposta de trabalho, confronta o aprendiz em suas 

concepções alternativas. Deste modo, é essencial a mediação e preparo do professor 

na condução e transposição dos conhecimentos do senso comum aos conhecimentos 

cientificamente aceitos. 

O ensino de ciências por investigação caracteriza-se numa abordagem de 

ensino, onde o professor recorre a diversas estratégias e recursos didáticos, visando 

a resolução de algum problema e a inserção do educando numa cultura científica 

(SASSERON, 2015).  

Experimentos, leituras de textos conceituais, debates, jogos e vídeos 

educativos, são exemplos de atividades investigativas que podem ser usadas em sala 

de aula, com o objetivo de promover a alfabetização científica (CARVALHO, 2013).  

Oferecer uma proposta de trabalho, com materiais de apoio aos professores 

dos anos iniciais do ensino fundamental, por meio de uma sequência de ensino 

investigativa para o ensino de tópicos de eletricidade, configura-se no objetivo dessa 

pesquisa. 

Neste contexto, para melhor compreensão da trajetória realizada neste estudo, 

a dissertação está organizada em cinco capítulos. O primeiro capítulo, intitulado como 

introdução, ressalta sobre a importância do trabalho investigativo em sala de aula e 

valorização dos conhecimentos trazidos pelo educando. São apontados estudos de 

renomados educadores como referência dessa pesquisa.  

 
1 Refere-se ao ensino de ciências cujo objetivo é a formação do indivíduo que o permita resolver problemas diários, 

levando em conta os saberes próprios das Ciências e as metodologias de construção de conhecimento próprias 
do campo científico. (Sasseron, Machado, LF, 2017, p.11.) 
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O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, dividido em duas seções. 

A primeira seção apresenta um estudo detalhado sobre a história da eletricidade e 

seu desdobramento matemático. A segunda seção mostra como construir uma 

sequência de ensino investigativa conforme as concepções apontadas por Carvalho 

e Sasseron.  

O terceiro capítulo discorre a metodologia usada no âmbito da pesquisa, a 

justificativa para escolha do público e do tema, a estruturação das atividades e a 

avaliação do produto educacional desenvolvido. 

O quarto capítulo descreve os resultados e discussões dos dados provenientes 

das atividades desenvolvidas com os estudantes, do início ao término da sequência 

didática. 

O quinto capítulo apresenta as conclusões finais, com observações provindas 

dessa pesquisa. 
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Capítulo 2 

Fundamentação Teórica 

Este capítulo explana os estudos sobre os referenciais teóricos que 

estruturaram a construção desta sequência de ensino investigativa. A primeira seção 

apresenta uma síntese de estudos envolvendo conceitos sobre eletricidade. Na 

segunda seção, contempla-se as concepções de Carvalho e Sasseron para o ensino 

de ciências, através da experimentação e investigação, no Ensino Fundamentais.  

 

2.1 Discussão conceitual sobre Eletricidade 

2.1.1 Carga elétrica e Lei de Coulomb 

Por volta de 600 a.C., filósofos gregos observaram que ao esfregar um pedaço 

de âmbar, ele atraia pequenos objetos, como pedaços de palha e penas. Percebe-se 

que a observação feita anteriormente, está fortemente ligada com a eletrônica dos 

dias atuais (HALLIDAY et al 1992, p. 1). A palavra elétron teve sua origem da palavra 

grega âmbar e as primeiras investigações sobre o assunto foram realizadas por Tales 

de Mileto. Ele percebeu que o âmbar ficava carregado eletricamente ao ser friccionado 

e assim, era capaz de atrair objetos mais leves. Os gregos também sabiam que 

algumas pedras de ocorrência natural, conhecidas hoje como o mineral magnetita, 

atraíam o ferro. Desses experimentos, aprofundou-se os conceitos relacionados à 

eletricidade e ao magnetismo. 

O físico francês Charles Augustin Coulomb, em meados do século XVII e século 

XVIII, desenvolveu estudos sobre a interação entre partículas eletricamente 

carregadas, fazendo medições de atrações e repulsões elétricas, assim deduziu o que 

atualmente conhecemos como Lei de Coulomb (HALLIDAY et al 1992, p. 4). Para 

demonstrar seu entendimento ele desenvolveu alguns experimentos, entre eles, 

destaca-se a balança de torção, usada para medir a força entre cargas elétricas. Sua 

invenção trata-se de um aparelho que permite medir as forças entre as cargas 

elétricas quantitativamente. 

Observe as partículas no interior do aparato, como mostra a Figura 2.1. 

Considere 𝓂 e 𝓃 partículas esféricas carregadas. A força elétrica exercida sobre 𝓃 

produzirá uma torção no fio suspenso. Coulomb concluiu o efeito de torção ao girar o 

suporte superior do ângulo 𝒶, de forma a manter uma determinada distância entre as 

duas cargas. Com isso, o ângulo 𝒶, é uma medida relativa da força elétrica atuante na 



21 
 

carga 𝓃. Os experimentos realizados por Coulomb provaram que a força elétrica 

exercida por um objeto carregado sobre outro é proporcional ao produto das cargas e 

ao inverso do quadrado da distância que as separa (HALLIDAY et al 1992, p. 4). Deste 

modo, pode-se escrever   

 

ℱ∝ 
𝑞1𝑞2

𝑟2  (1) 

 

Onde, ℱ representa a força recíproca que atua sobre cada uma das respectivas 

partículas 𝓂 e 𝓃, que possuem, respectivamente as quantidades de cargas 𝑞1 𝑒 𝑞2, 
e por fim, 𝑟 é a distância entre os centros das esferas 𝓂 e 𝓃. A unidade de medida 
da grandeza carga elétrica no Sistema Internacional (SI) é o coulomb (C). Figura  
 
2.1: Balança de torção criada por Charles Augustin Coulomb, usada para medir a 
força entre cargas elétricas.  
 

 

Fonte: AMPÈRE, 20192. 
 
 

A força entre duas cargas puntiformes é exercida ao longo da linha que as liga, 

obedecendo a terceira Lei de Newton. Logo, entende-se que ela aponta em sentidos 

opostos, porém com módulos iguais, ainda que apresentem cargas diferentes. A fim, 

 
2  Ampère et I’ histoire de I’électricité. Christine Blondel et Bertrand Wolff. Disponível 
em:<http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/coulomb/reflexions/index.php>. Acesso 
em: 22 mai. 2019 

http://www.ampere.cnrs.fr/parcourspedagogique/zoom/coulomb/reflexions/index.php
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de transformar a proporcionalidade referida torna-se necessária a introdução da 

constante de proporcionalidade, denominada por k, que é dada por, 

 

ℱ=k 
𝑞1𝑞2

𝑟2   , sendo k=
1

4𝜋𝜀0
 (2) 

 

onde a constante 𝜀0, conhecida como constante de permissividade, sendo dada por, 

 

𝜀0 = 8,85418781762𝑥 10−12𝐶2 𝑁. 𝑚2⁄ , então, 

  

k=
1

4𝜋𝜀0
= 8,99𝑥 109𝑁. 𝑚2 𝐶2⁄ , portanto, 

 

ℱ= 
1

4𝜋𝜀0
 

𝑞1𝑞2

𝑟2  (3) 

 

Nota-se o quanto a Lei de Coulomb apresenta semelhanças funcionais com a 

lei gravitacional de Isaac Newton. As duas forças advêm de interações à distância. A 

carga 𝑞, na lei de Coulomb, é equivalente à massa 𝓂 na lei da gravitação de Newton, 

ou seja, se na gravitação a força surge da interação de dois corpos massivos, na lei 

de Coulomb, a interação é entre duas partículas carregadas. O mais impressionante 

é que ambas decaem com o inverso dos quadrados das distâncias entre os corpos 

que estão interagindo. Uma diferença é que enquanto a força gravitacional é atrativa, 

a força eletrostática pode ser atrativa ou repulsiva. A força será repulsiva quando as 

cargas tiverem o mesmo sinal e atrativas caso sejam de sinais contrários. 

 

2.1.2 Carga Elétrica – Quantizada 

Em meados do século XVII, influenciados pelos estudos de Benjamin Franklin, 

acreditava-se que a carga elétrica fosse um fluido contínuo. Hoje entende-se que a 

carga elétrica 𝓆 é um múltiplo inteiro da carga elementar ℯ, uma das constantes 

fundamentais da natureza. Dessa forma, diz-se que a carga é quantizada, no sentido 

de ser discreta. 

Então pode-se escrever que 𝓆 = nℯ, sendo n = 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, … , e ℯ, a 

carga elementar que vale ℯ = 1,60217733 𝑥 10−19𝐶 (HALLIDAY et al 1992, p.6).  
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A relação 𝓆 = nℯ, nos diz que é possível encontrar uma partícula com carga 

nula, +10ℯ ou - 6ℯ, entretanto, não é possível encontrar uma partícula com carga de, 

por exemplo, 3,57ℯ.  

A história dos modelos atômicos inicia-se com o modelo do átomo filosófico de 

Leucipo e Demócrito, em 500 a. C.. Perpassa por Dalton (1808), Thompson (1899), 

Rutherford (1911), Bohr (1913), e com base nos estudos de James Chadwick (1932), 

através de sua contribuição para ciências sinalizando a existência de uma outra 

partícula (nêutron), chega-se ao modelo de Rutherford-Bohr. 

Na Física atômica, o átomo de Rutherford é descrito com um núcleo pequeno, 

composto por prótons, carregados positivamente (𝑒+) e por nêutrons(𝑛), que são 

neutros. Já na eletrosfera do núcleo, orbitam os elétrons, carregados negativamente 

(𝑒_).  

Observa-se na Tabela 2.1, algumas propriedades das três partículas que compõem 
os átomos e todo o mundo material à nossa volta (HALLIDAY et al 1992, p.6).  

Tabela 2.1: Propriedades de três partículas constituintes do átomo.  

Partículas Carga Massa Símbolo 

Nêutron 0 1.838,68 𝑛 

Próton +1 1.836,15 𝑝 

Elétron −1 1 𝑒− 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019.  

Adaptada de Resnick; Halliday; Krane, S.A, 1992, p.7. 

 

Ainda hoje, o quantum fundamental de uma carga elétrica é considerado 

apenas como propriedade básica da Natureza sujeita a medições.  

 

2.1.3 Carga Elétrica Conservada 

Ao esfregar uma seda num bastão de vidro, o bastão fica carregado 

positivamente. Conforme medições, uma carga negativa correspondente aparece na 

seda, deixando-a eletrizada negativamente. O que ocorre neste processo trata-se da 

transferência de cargas entre os dois objetos, numa perturbação elétrica em cada um, 

e não a criação de novas cargas (HALLIDAY et al 1992, p.8). Essa hipótese de 

conservação da carga tem sido confirmada experimentalmente em grandes e 
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minúsculas escalas, como nos níveis atômicos e nucleares, e até hoje não se 

encontraram exceções. 

Tomamos como exemplo a conservação de carga no processo de aniquilação 

entre um elétron (carga= - 𝑒)  e um pósitron (carga= + 𝑒) (HALLIDAY et al 1992, p.8). 

Neste caso, as duas partículas podem simplesmente desaparecer, transformando a 

energia de repouso em dois raios gama (energia radiante – ondas eletromagnéticas), 

assim, 

𝑒− + 𝑒+ → 𝑦 + 𝑦  ( 𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑖𝑙𝑎çã𝑜).   (4) 

 

Um exemplo de conservação da carga acontece quando dois corpos são 

atritados entre si, logo, um objeto fica com excesso de elétrons, e portanto, carregado 

negativamente. O outro objeto, cede elétrons, tornando-se carregado positivamente. 

A carga resultante dos dois objetos permanece constante, ou seja, a carga elétrica 

mantém-se conservada (TIPLER et al 2011, p.3).  

Outro exemplo, seria o inverso da aniquilação, isto é, na produção de um par 

elétron pósitron, onde a carga também se conserva (ALAOR CHAVES et al 2012, p.4). 

Logo a soma algébrica das cargas num sistema isolado não se modifica, ou seja, um 

raio gama converte-se em um elétron e um pósitron:  

 

𝑦 → 𝑒− + 𝑒+ ( 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟).   (5) 

 

 Nota-se que durante os processos de aniquilação ou produção de pares, 

quantidades iguais de cargas positivas e negativas são produzidas ou destruídas, 

preservando constante a carga resultante do universo (HALLIDAY et al 1992, p.8).  

 

2.1.4 Corrente Elétrica  

Entender o conceito corrente elétrica envolve análises e estudos, desde o 

fenômeno tocante a correntes em um relâmpago até as minúsculas correntes 

existentes nos nervos que controlam os movimentos musculares (YOUNG; 

FREEDMAN et al 2009, p.135).  

Ainda que se considere uma corrente elétrica como um movimento de 

partículas carregadas, nem todas partículas carregadas movidas produzem uma 

corrente elétrica. Tomamos como exemplo os elétrons livres no interior de um fio de 

cobre, eles estão em movimentos caóticos, portanto, caso o fio fosse rompido, a 
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frequência de travessia dos elétrons seria a mesma em ambos lados (HALLIDAY et al 

1992, p.97). Logo, seu fluxo total de cargas através das seções retas do fio seria nulo, 

não haveria corrente elétrica passando pelo fio. Por outro lado, ao admitir a diferença 

de potencial deliberada entre as extremidades de um fio condutor por uma bateria, o 

número de elétrons que atravessam o plano em um sentido é muito superior que no 

sentido contrário. Assim, haverá um fluxo líquido de cargas e consequentemente, uma 

corrente elétrica. Onde, uma carga liquida 𝒹𝓆 passa do polo negativo para o polo 

positivo da bateria num intervalo de tempo 𝒹t, estabelecendo, então, a definição de 

corrente (i),                

i= 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 (6) 

 

Por convenção, a unidade de medida adotada pelo SI para corrente é o 

coulomb por segundo, ou ampère (𝐴), especificado por,  𝐴 = 1 𝐶/𝑠 . Igualmente, o 

sentido do campo elétrico no interior do condutor corresponde ao sentido da corrente 

elétrica convencional, que parte do polo positivo ao polo negativo. 

A corrente elétrica é uma grandeza escalar, não se trata de uma grandeza 

vetorial. Analogamente, consideremos, um fluxo contínuo de água passando por uma 

mangueira, logo, uma gota de água deverá sair de uma das extremidades a fim de 

que outra gota de água entre na outra extremidade (HALLIDAY et al 1992, p. 97). A 

quantidade de água mantida na mangueira será uma grandeza conservada. A Figura 

2.2 representa um condutor que converge em um dado ponto (𝑃) e que distribui a 

corrente 𝑖1 em dois pontos  (𝑖2  e   𝑖3) . Como a carga é conservada, a soma das 

correntes referente aos dois pontos 𝑖2  e   𝑖3 será igual à corrente 𝑖1. 

 

 Figura 2.2: Representação de corrente como grandeza escalar em um condutor. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
Adaptada de Chaves, Alaor, LTC, 2012, p.96. 

  

𝑖1 
𝑖3 

𝑖2 

𝑃 

𝑖1 =  𝑖2 𝑖3 
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Para determinar a carga líquida que passa pela superfície de um fio condutor 

no intervalo de tempo de 0 a t, basta integrá-la: 

𝓆 =∫ 𝒹𝓆  ∫ i 𝒹t     
𝑡

0
 (7) 

 Nota-se que a integral apresentada para determinar a quantidade de carga 

líquida da corrente, expressa nesta seção, se destina aos estudos dos professores. 

Não se trata de um conceito previsto na proposta curricular no ensino fundamental da 

Educação Básica, logo não foi adicionada no Apêndice 1, Manual do Professor.     

Analisar a corrente (i) de um condutor numa escala microscópica, ou seja, 

restringir o estudo do fluxo de cargas num único ponto interno do condutor, e não nele 

como um todo, nos remete a uma grandeza vetorial. Esse fluxo é representado como 

densidade de corrente, que é designada pelo SI  𝒋. Se a corrente for distribuída 

uniformemente numa área 𝐴 de uma seção reta do condutor, o módulo 𝐽 da densidade 

de corrente será correspondente à corrente dividida pela área do elemento. Podemos 

então escrever, 

𝒋 = 
 i

𝐴
   (8) 

Relacionar o vetor 𝐽  com a corrente  i , numa superfície particular, não 

necessariamente plana, dentro de um condutor, evidencia que i é o fluxo de 𝒋 na 

superfície, assim temos, 

i = ∫ 𝐣. 𝒹𝐴   (9) 

 

Sendo 𝒹𝐴 , um elemento de superfície e toda área em questão será calculada através 

da integral anteriormente descrita (HALLIDAY et al. 1992, p. 99). 

 No SI, a unidade de 𝐽 é a unidade corrente (ampère) por unidade de área (metro 

quadrado), ou seja, 𝐴/ 𝑚2 . 

 

2.1.5 Resistência e Lei de Ohm 

   

Uma das condições para ocorrência da corrente elétrica é a existência de 

diferença de potencial elétrico. Aplicando-se a mesma diferença de potencial entre as 

extremidades de duas hastes, sendo uma de cobre e outra de madeira, nota-se nelas 

correntes distintas. As características dos condutores que intervém nesse fenômeno 

é a sua resistência. A resistência R de um condutor entre dois pontos é estabelecida 
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pela equação 10, sendo V a diferença de potencial, e 𝑖 a corrente que atravessa o 

corpo. 

R = 
 V

𝑖
  (10) 

Considerando V expresso em volts e 𝑖 em amperes, logo a resistência R é dada 

em volts/ampere. A unidade de resistência no SI é conhecida por ohms (𝛀), assim, 1 

ohm = 1 volt/ampere. 

O físico Georg Simon Ohm, em 1826, mostra que a densidade de corrente 𝐉 em 

um condutor depende do campo elétrico �⃗⃗⃗� e das características do material. Para 

certos materiais, em específico os metais, a uma dada temperatura, 𝐉  é quase 

diretamente proporcional a  𝑬⃗⃗⃗⃗   , e a razão entre os módulos E e J permanece 

constante. Essa relação, em homenagem ao físico alemão, ficou conhecida como Lei 

de Ohm (TIPLER et al 2009, p. 149).  

Associada a resistência, tem-se a resistividade ρ, que é uma propriedade do 

material, e não de uma amostra dada dele. Assim, a resistividade ρ de um material é 

definida pela razão entre o módulo do campo elétrico e o módulo da densidade de 

corrente, como representa a equação 11.      

ρ = 
 E

𝐽
     (11) 

A Figura 2.3 mostra a diferença de potencial V versus a corrente I para dois 

condutores. No gráfico (a), a relação é linear e no gráfico (b) a relação é não linear. 

 
Figura 2.3: Gráficos de V versus I  
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
Adaptada de Tipler, Paul Allen, LTC, 2011, p. 150. 
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  𝑉

𝐼
= 𝑅 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎 𝑅 

𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎çã𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎  

(a) (b) 
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O gráfico (a) representa a diferença de potencial proporcional à corrente, 

conforme a Lei de Ohm, onde a resistência, R= V/I, é igual a inclinação da reta, e 

independente de I, como mostra a inclinação constante. O gráfico (b) representa que 

a diferença de potencial não é simplesmente diretamente proporcional à corrente. A 

resistência R= V/I, neste caso é igual à inclinação da reta tangente à curva, e neste 

caso, estende com o aumento de I. 

Percebe-se que a resistência R de um fio condutor é proporcional ao 

comprimento L do fio e inversamente proporcional à área de sua seção transversal A, 

onde a constante de proporcionalidade ρ é chamada de resistividade do material. A 

combinação dessas duas regras de proporcionalidade é representada pela equação 

12 (TIPLER et al 2011, p. 150).  

R =  ρ 
 L

𝐴
  (12) 

 

Destaca-se que a equação 12 se aplica somente a condutores homogêneos e 

isotrópicos de seção reta uniforme e sujeitos a um campo elétrico também uniforme. 

 

2.1.6 Circuito de Corrente Contínua 

 Nesta seção, discute-se importante desdobramento do domínio das leis da 

eletricidade: circuitos elétricos de correntes contínua. No geral, o deslocamento das 

cargas de um circuito elétrico depende de uma força aplicada por uma fonte de energia 

externa. Portanto, o circuito precisa de um elemento capaz de manter a diferença de 

potencial entre dois pontos dele. Qualquer componente que exerça esta função em 

um circuito elétrico, denomina-se geradores de força eletromotriz (fem) (YOUNG; 

FREEDMAN et al 2009, p.146).    

 Optou-se nesta sequência didática utilizar o experimento demonstrativo da 

inclinação da rampa para ilustrar a diferença de potencial e deslocamento de cargas 

elétricas, fazendo analogia com baterias voltaicas e pilhas elétricas. 

 Uma fonte de tensão, gerador de fem, assemelha-se a uma espécie de bomba 

que atua sob as cargas levando-as aos pontos de potencial elétrico elevados. Assim 

define-se uma fonte de fem como sendo um dispositivo em que energia química, 

mecânica ou de outra natureza qualquer é transformada em energia elétrica. Logo, 

uma fonte de força eletromotriz deve ser capaz de realizar trabalho sobre os 

portadores de carga que nela entram. No interior, o gerador atua no sentido de 
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deslocar cargas positivas de um ponto de potencial mais baixo, o terminal negativo, 

para outro de potencial mais alto, o terminal positivo (HALLIDAY et al 1992, p. 114). 

A Figura 2.4 representa um circuito simples com uma resistência R ligada a 

uma bateria ideal, onde a corrente no circuito encontra-se no sentido horário.  

 Figura 2.4: Circuito simples construído por uma bateria ideal de fem 𝜀 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
Baseada em Tipler, Paul Allen, LTC, 2011, p. 156. 

De tal modo, a fonte de fem mantém uma diferença de potencial constante igual 

à fem 𝜀 entre os pontos 𝑎 e 𝑏, estando o ponto 𝑎 em um potencial maior. Existe uma 

diferença de potencial desprezível entre os pontos 𝑎 e 𝑐 e entre os pontos 𝑑 e 𝑏, pois 

os condutores têm resistência desprezível. Entende-se, que a queda de potencial 

entre os pontos 𝑐 e 𝑑 é igual à magnitude da fem 𝜀 e a corrente 𝐼 através do resistor é 

dada pela Equação 13 (TIPLER et al 2011, p. 156). 

𝐼 = 
 𝜀

𝑅
   (13) 

 

No interior da fonte de fem, a carga flui da região onde sua energia potencial é 

baixa para uma região onde seu potencial é alto, ganhando energia potencial elétrica. 

Logo, quando uma carga 𝛥𝑄 flui através de uma fonte ideal de fem 𝜀 , sua energia 

potencial aumenta pela quantidade 𝛥𝑄𝜀. Assim, a carga flui através do resistor e parte 

de sua energia potencial é dissipada como energia térmica. A taxa na qual a energia 

é fornecida pela fonte de fem é a potência da fonte (TIPLER et al 2011, p. 155).  A 

Equação 14, indica a potência fornecida por uma fonte ideal de fem. 

P = 
 (𝛥𝑄)𝜀

𝛥𝑡
=  𝐼𝜀   (14) 
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2.1.7 Lei da indução de Faraday 

Os experimentos investigativos realizados pelo cientista Michael Faraday na 

Inglaterra, em 1831, resultaram em uma das maiores descobertas para o estudo do 

eletromagnetismo, a lei da indução de Faraday. Segundo seus experimentos, o 

fenômeno comum nos efeitos de indução é a variação do fluxo magnético através de 

um circuito.      

 Considerando um circuito fechado orientado C, como indica a Figura 2.5, e uma 

superfície qualquer S contornada pelo circuito, onde o lado positivo de S seja aquele 

do qual a circulação no contorno C é vista na sentido anti-horário, assim, seja 𝛷𝛣 o 

fluxo do vetor indução magnética �⃗⃗� nessa superfície. 

 

Figura 2.5: Representação do fluxo magnético através de um fio em repouso, no 
formato de um anel, variando e induzindo uma fem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada pela autora, 2019. 
Fundamentada em Tipler, Paul Allen, LTC, 2011, p. 264. 

 

Conforme a lei da indução de Faraday, a fem no circuito C será igual à taxa de 

variação temporal de 𝛷𝛣, com sinal negativo (CHAVES et al 2012, p. 167), como 

mostra a Equação 15,  

𝜺 = - 
 𝑑𝛷𝛣

𝑑𝑡
 = - 

 𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗⃗⃗�. 𝑑𝑨⃗⃗ ⃗⃗ ⃗

𝒔
   (15) 

 

Sabe-se que a unidade SI do fluxo magnético é o 𝑡𝑒𝑠𝑙𝑎 x 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 , conhecido 

por weber (abreviação Wb). Assim, tem-se, 1 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟 = 1 𝑡𝑒𝑠𝑙𝑎 . 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 

Invertendo esta relação, nota-se que o tesla é equivalente a 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟/𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜2 , 

unidade usada para campos magnéticos antes que o tesla fosse adotado como 

unidade SI. Considerando a taxa de variação do fluxo medida em 𝑤𝑒𝑏𝑒𝑟/𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜, a 

fem será medida em volts. O sinal negativo, observado na Equação 15, indica que a 

�⃗⃗⃗� 𝑺 

𝑵 

𝑪 

�⃗⃗⃗� 

�⃗⃗⃗� 
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fem induzida em um circuito é igual ao negativo da taxa de variação do fluxo magnético 

no circuito em relação ao tempo. (HALLIDAY et al 1992, p. 176).  

Consideremos, agora, o caso da espira 𝑁 voltas. Uma fem induzida aparecerá 

em cada volta, e a fem induzida total no circuito será o somatório dos valores 

individuais, como ocorre no caso de baterias ligadas em série. Caso a espira seja 

compacta, de forma que ocupe o mesmo lugar no espaço e experimente a mesma 

mudança no fluxo, a fem induzida total será representada conforme a Equação 16,  

𝜺 = -N 
 𝑑𝛷𝛣

𝑑𝑡
       (16) 

Apesar da Equação 16 ter ficado conhecida como a Lei de Faraday, ela não foi 

escrita desta forma por ele, visto que não possuía quase nenhum conhecimento 

matemático. O trabalho sobre eletromagnetismo publicado em três volumes por 

Faraday não contém sequer uma equação matemática (HALLIDAY et al 1992, p. 177). 

 

2.1.8 Lei de Lenz 

A regra para determinar o sentido da corrente induzida foi proposta em 1834 

pelo físico Heinrich Friedrich Emil Lenz e ficou conhecida como a Lei de Lenz. 

Segundo ele, a corrente induzida em uma espira fechada condutora aparece em um 

sentido que se opõe à mudança que a produziu. O sentido negativo na Lei de Faraday 

está relacionado ao sentido da fem induzida.  

A lei de Lenz se refere a correntes induzidas, o que significa que ela se aplica 

somente a circuitos condutores fechados. Caso o circuito seja aberto, considera-se a 

suposição do que aconteceria se ele fosse fechado, para então encontrar a polaridade 

da fem induzida (HALLIDAY et al 1992, p. 178).   

A Figura 2.6 mostra um ímã em barra movendo-se em direção a um anel 

condutor. Nota-se que é o movimento do ímã em barra para a direita que induz uma 

fem e uma corrente no anel. A lei de Lenz indica que esta fem induzida e a corrente 

devem ser no sentido de se opor ao movimento do ímã. Assim, a corrente induzida no 

anel produz um campo magnético próprio e este deve exercer uma força para a 

esquerda sobre o ímã que se aproxima (TIPLER et al 2011, p. 267). 
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Figura 2.6: Quando o ímã em barra está se movendo para a direita, em direção ao 
anel, a fem induzida no anel produz uma corrente induzida no sentido apresentado. O 
campo magnético devido a esta corrente induzida no anel exerce uma força no ímã 
em barra que se opõe ao seu movimento para a direita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
Fundamentada em Tipler, Paul Allen, LTC, 2011, p. 267. 

Os estudos realizados pelos físicos Faraday e Lenz foram fundamentais para o 

avanço da ciência, na história da eletricidade. Destaca-se, como exemplo, o princípio 

de funcionamento de uma usina hidrelétrica, apoiado na lei da indução 

eletromagnética proposta por Faraday. 

Na usina hidrelétrica as bobinas são fixadas ao redor de um eixo no formato de 

um anel. No seu entorno há um circuito sobre um eixo móvel, conectado numa fonte 

de energia elétrica. Assim, uma corrente elétrica produz um campo magnético onde 

encontram-se as bobinas fixas. Esse campo magnético varia na região onde as 

bobinas estão fixadas, induzindo corrente elétrica, como apresentado pela lei de Lenz. 

O movimento do campo magnético nas usinas hidrelétricas é alcançado por meio da 

queda de água represada, transformando a energia potencial em energia cinética. A 

água represada é conduzida através de tubulações até as pás de uma turbina, fazendo 

com que elas girem o circuito fixado ao eixo do gerador elétrico, composto de um rotor 

(imã), que igualmente, entra em movimento e produz corrente elétrica. Com isso, a 

energia mecânica no gerador é convertida em energia elétrica e distribuída aos 

centros de consumo.  

O vídeo, Aplicações do fenômeno da indução3, criado pelos educadores e 

doutores da Universidade de São Paulo, Gil da Costa Marques e Cláudio Furukawa, 

retrata o processo de funcionamento de uma usina hidrelétrica e fica como indicação 

para estudos. 

 
3 Eletromagnetismo- Tema 19 – Aplicações do fenômeno da indução – Experimento 4:Mini usina 
hidrelétrica. Disponível em: <http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=6073>. Acesso em: 25 jul. 
2019. 
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2.2 Sequência de Ensino Investigativa - SEI 

A Sequência de Ensino Investigativa discutida neste trabalho, objetiva 

desenvolver estratégias de ensino direcionadas aos anos iniciais do ensino 

fundamental, com o intuito de promover a alfabetização científica no tema estudado. 

Refere-se a uma proposta construtivista4 e sociointeracionista5(FOSSILE et al., 2010), 

na qual o ensino prevalece centrado no educando. Não se trata de uma aprendizagem 

mecânica, pautada no ensino tradicional (MOREIRA et al.,2017) onde o papel do 

professor limita-se apenas em transferir conhecimentos prontos, sem apreciar pela 

participação dos alunos no percorrer do processo ensino-aprendizagem. Contrapondo 

essa postura conservadora autoritária, o educador deve atuar em regime de 

colaboração com os educandos, por meio de problematizações bem traçadas, visando 

o melhor aproveitamento dos conceitos contemplados nesta SEI.  

Para tanto, são imprescindíveis estudos de autoras que abordam sobre 

sequências didáticas em ciências como Carvalho6 e Sasseron7, principais referenciais 

metodológicos dessa sequência de ensino investigativa. 

 O ensino por investigação rompeu com as concepções liberais tradicionais e 

dirigiu-se à nova tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, onde as 

argumentações e experiências pessoais são valorizadas pelo professor. O professor 

assume fundamental papel ao selecionar o problema a ser investigado e as 

estratégias usadas a fim de atingir os objetivos propostos na sequência didática. 

Segundo Carvalho (1998, p.36): 

 
“(...) é o professor que propõe problemas a serem resolvidos, que irão gerar 
ideias que, sendo discutidas, permitirão a ampliação dos conhecimentos 
prévios, indo além das atividades puramente práticas. O professor pode 
estabelecer métodos de trabalho colaborativo e um ambiente em que todas 
as ideias são respeitadas.”   

 

 
4  Nesta concepção epistemológica o professor tem a tarefa principal de monitorar o crescimento 
cognitivo e o amadurecimento pessoal dos estudantes, contribuindo para a construção, por parte de 
cada um , de u m conhecimento científico pessoal, com a dupla característica de ser semelhante ao 
conhecimento científico estabelecido e ter continuidade com a própria ecologia conceitual (Strike & 
Posner, 1992 - Fac. Educ, São Paulo, v.23, n.1/2, p.196-214, jan./ dez. 1997) 
5 Vygotsky valoriza o papel do professor diante da construção do novo conhecimento, dentro de uma 
proposta sociointeracionista, considerando-o um elaborador de questões que orientarão seus alunos, 
potencializando a construção de novos aprendizados. Revista Linhas. (Florianópolis, v. 17, n. 34, p. 
266-298, maio/ago. 2016) 
6  Professora Doutora da Universidade de São Paulo, Faculdade de Educação, Departamento de 
Metodologia do Ensino e Educação Comparada  
7 Professora Doutora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FE-USP) 
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Sugere-se ao professor a criação de um ambiente investigativo, encorajador, 

considerando que o aluno não se comportará como um cientista, não irá desenvolver 

um método científico, como também não possui conhecimentos específicos formados. 

Entretanto, não se pode descartar o conhecimento informal, assistemático que o 

educando apresenta, pois através desse será possível explorar os conhecimentos 

prévios e introduzir os conceitos cientificamente aceitos de forma significativa.  

Conforme Sasseron (2017, p.27), o professor deve problematizar o conteúdo e 

incentivar a resolução de problemas fazendo uso da linguagem científica, primando 

pela interação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-objeto. Nesse sentido, segundo a 

autora, 

“(...) atividades costumeiramente já desenvolvidas no contexto escolar podem 
ser transformadas para que tenham uma abordagem investigativa. A própria 
prática usual de exposição de um tema pode tornar-se uma atividade de 
investigação. Nesse caso, a exposição deve ser dialogada, pois são as 
perguntas feitas pelo professor que permitem que os alunos participem do 
processo. Mas essas perguntas precisam proporcionar a investigação, pois 
não é qualquer pergunta que desencadeará o processo de investigação 
nessa jornada. As perguntas devem gerar questões problemas que ajudem 
os estudantes no processo de resolução do problema proposto.” 

 

A tarefa do educador consiste em ensinar a aprender, mediar, conduzir, 

confrontar e interferir sempre que for necessário. O educando é, portanto, agente 

participativo do processo ensino-aprendizagem, a medida em que testa ideais, levanta 

hipóteses, identifica seus erros e acertos, troca experiências com o grupo através de 

suas argumentações e indagações. Conforme as ideias do educador Paulo Freire 

(1987), a problematização é fundamental para a construção do conhecimento. Para 

Freire (FREIRE, 1987, p. 47):  

“Problematizar é possibilitar ao sujeito criar, pensar, explorar toda e qualquer 
forma de conhecimento e objetos de seu pensamento na busca pela solução. 
O espaço de sala de aula é um espaço de construção coletiva onde os 
significados são estabelecidos.” 

 

O incremento de sequências didáticas em Ciências nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental é substancial para que os estudantes construam e reconstruam 

conhecimentos sobre seu cotidiano e sobre o mundo que os cercam, de maneira 

progressiva e segura.  
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2.2.1 Construção de uma Sequência de Ensino Investigativa 

Ao desenvolver uma Sequência de Ensino Investigativa (SEI), indica-se que o 

professor recorra a alguns procedimentos em sua prática educacional. Trata-se de um 

conjunto de atividades estruturadas, visando atingir objetivos específicos, comuns a 

um mesmo conteúdo científico, buscando variadas informações, a fim de solucionar 

uma situação problematizadora.  

Para tanto, na construção de uma SEI, segundo Carvalho (2013, p. 11), o 

professor deve atender as seguintes etapas propostas: 

 

1) Etapa de distribuição do material experimental e proposição do problema pelo professor; 

2) Etapa de resolução do problema pelos alunos; 

3) Etapa da sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos; 

4) Etapa do escrever e desenhar. 

 

Adiante são detalhadas explicações sobre as ações do professor e dos alunos 

em cada etapa do desenvolvimento de uma sequência de ensino investigativa.  

 

2.2.2 Etapa de distribuição do material experimental e proposição do problema  

 A seleção do material didático e definição do problema será alicerçada ao 

conhecimento científico investigado. A ferramenta intelectual, material manipulativo, 

deve responder as indagações feitas pelo professor. Ela deve contribuir para a 

resolução do problema apresentado, atendendo a expectativas e interesses dos 

estudantes. Portanto, a escolha do problema precisa ser planejada considerando o 

material que será utilizado. 

O problema pode ser apresentado de formas variadas. Pode ser uma atividade 

de demonstração, onde os alunos conduzem a ação do professor, participando 

ativamente de todo processo, entretanto, apenas o professor manipula os materiais. 

O problema pode ser experimental, com materiais manipulativos, se for pertinente ao 

conteúdo proposto, ou não experimental, através de figuras, revistas, vídeos, notícias, 

simulações (nesse caso o aluno poderá levantar hipóteses e testar), sites, 

reportagens, entre outras possibilidades. Contudo, nas atividades experimentais, o 

professor deve ser cauteloso para não descrever um roteiro a ser seguido, onde as 

respostas já estão prontas, mas permitir aos educandos que investiguem, testem suas 

ideias, raciocinem e argumentem sobre os conceitos, valorizando os conhecimentos 
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prévios e conduzindo-os da ação manipulativa para intelectual, auxiliando os alunos a 

estruturarem seus pensamentos. 

É importante que, na medida do possível, o problema faça parte do cotidiano, 

do grupo social onde o educando vive, a fim de que ele tenha predisposição em 

aprender significativamente.  É preciso contextualizar o máximo possível. 

O professor, ao gerenciar a situação problematizadora, deve dar preferência à 

trabalhos em grupos, dentro de uma proposta sociointeracionista, pois os alunos se 

sentem seguros nessas atividades onde todos estão na mesma zona de 

desenvolvimento real e muitas vezes é mais fácil o entendimento entre eles do que 

com o professor. Além disso, os alunos têm condições de se desenvolverem 

potencialmente em termos de conhecimento e habilidades com a orientação de seus 

colegas. 

 

2.2.3 Etapa de resolução do problema pelos alunos 

Após a apresentação do problema, sugere-se ao professor deixar os alunos 

explorarem os materiais didáticos utilizados, pois são as ações manipulativas que dão 

condições aos educandos de levantarem suas hipóteses e testá-las. Através da 

experimentação eles avaliarão o que deu certo ou errado. Nota-se que o erro nesta 

etapa é primordial para separar as variáveis que interferem, daquelas que não 

interferem, na resolução do problema apresentado (Carvalho, 2013). 

É conveniente trabalhar em pequenos grupos, com o propósito de favorecer a 

socialização, a troca de informações entre os colegas, as divergências e 

reconfigurações dos conceitos individuais. Nesse período, as interferências do 

professor serão mínimas. É importante se certificar se os alunos compreenderam o 

problema proposto inicialmente e deixá-los livres intelectualmente para testarem suas 

conjecturas.   

 

2.2.4 Etapa da sistematização dos conhecimentos elaborados nos grupos 

Nesta etapa, o professor deve verificar se os alunos conseguiram resolver a 

situação problematizadora e seguidamente recolher os materiais manipulativos, 

levando-os do momento prático (manipulável) à organização dos conteúdos por meio 

de debates coletivos. Para tanto, é importante desfazer os pequenos grupos, sendo 

ideal um único grupo em círculo ou semicírculo, onde cada aluno consiga ver os outros 
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colegas e professor. Fica a critério do professor avaliar a melhor condição para 

posicionar os alunos, conforme a estrutura de cada unidade escolar. 

Ao ouvir o outro, ao responder a professora, o aluno não só lembra do que fez, 

como também colabora na construção do conhecimento que está sendo sistematizado 

(Carvalho, 2013). Neste processo de sistematização, o aluno deve ser capaz de 

conceitualizar e reconstruir seus conhecimentos, com apoio dos colegas e professor. 

Segundo Sasseron (2017, p.41), a sistematização pode ocorrer mediante à introdução 

de perguntas, feitas pelo professor, que os levem a refletir sobre o conceito 

investigado, tais como:  

▪ Como você conseguiu resolver o problema? 

▪ Por que você acha que deu certo? 

▪ Como você explica porque deu errado? 

▪ De que outra maneira é possível resolver o problema? 

▪ Como você chegou a essa conclusão? 

▪ Como podemos descobrir se isso é verdade? 

▪ O que poderíamos supor em vez disso? 

▪ Como será que isso funciona? 

▪ O que foi importante para que isso acontecesse? 

▪ Se isso acontecesse, quais seriam os outros resultados? Por quê? 

▪ O que aconteceu quando você (...)? 

Os questionamentos propostos pelo professor conduzem os alunos a buscarem 

justificativas para o fenômeno investigado, assim suas concepções são externadas no 

grupo e os dados podem ser coletados por meio da construção de listas, registros ou 

gravações.  

Nesta etapa da sistematização dos conhecimentos existe a possibilidade da 

ampliação do vocabulário dos alunos, onde os mesmos, se apropriam de novas 

linguagens científicas. Para tanto, é indispensável a mediação do professor fazendo 

essa transposição dos conhecimentos do senso comum aos conhecimentos 

cientificamente aceitos.    

O professor fará a consolidação do conteúdo proposto por meio da leitura de 

um livro texto, ou por gráficos, tabelas e posteriormente ocorrerá a parte operacional 

individual, de forma a estruturar todo conceito aplicado. 
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2.2.5 Etapa do escrever e desenhar  

Nesta etapa, a sondagem dos conceitos investigados deixa de ser feita através 

dos pares ou grupos e passa a ser uma abordagem individual. O professor deve 

solicitar aos alunos um registro ou desenho sobre o entendimento deles em relação a 

aula. Trata-se de um tempo destinado a aprendizagem individual.  Os registros 

individuais servem para auxiliar o professor no acompanhamento do desenvolvimento 

do educando e identificar os objetivos alcançados, a fim de dar continuidade em seu 

planejamento. 

Espera-se oferecer através desta sequência de ensino investigativa, um 

material didático que norteie a prática de professores, nas aulas de ciências físicas. 

Nesta metodologia de ensino, minudenciada no capítulo seguinte, a construção do 

conhecimento acontece através de problematizações e argumentações, onde alunos 

e professores atuam em regime de colaboração. Sendo o aluno, o protagonista do 

processo ensino-aprendizagem.  
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Capítulo 3 

Metodologia 

Este capítulo mostra a construção de uma Sequência de Ensino Investigativa 

para o estudo de Eletricidade. A sequência foi aplicada em uma turma do 5º ano no 

Ensino Fundamental e teve com referência a Proposta Curricular do Município de 

Volta Redonda/RJ, inserida no Anexo 3. As aulas apresentadas nesta sequência 

contemplam conceitos sobre geração de energia, corrente elétrica e circuito elétrico. 

Os conteúdos explorados nesta SEI foram trabalhados com alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental, conforme critério estabelecido pelo município onde o produto 

educacional foi aplicado. Entretanto, segundo a BNCC (2017, p. 348), os conteúdos 

abordados nesta sequência didática são indicados para o 8º ano do Ensino 

Fundamental.  

A estrutura da sequência é estabelecida por um conjunto de estratégias de 

ensino, mediante ao uso de experimentos investigativos, com materiais lúdicos e 

acessíveis, entre eles, adiciona-se a criação de dois Jogos Didáticos Educativos, 

Trilha Elétrons e Dominelétrico.   

Conforme Carvalho, a criança precisa ser estimulada, sentir-se protagonista da 

construção do próprio conhecimento. É fundamental pensar e repensar na prática 

docente. Esta SEI apresenta propostas de ensino que norteiam as ações do educador, 

especificamente nos anos iniciais, 

“Se esse primeiro contato for agradável, se fizer sentido para as crianças, 
elas gostarão de Ciências e a probabilidade de serem bons alunos nos anos 
posteriores será maior. Do contrário, se esse ensino exigir memorização de 
conceitos além da adequada à faixa etária e for descompromissada com a 
realidade do aluno, será muito difícil eliminar a aversão que eles terão pelas 
Ciências” (CARVALHO et al.1998, p. 6) 

 

Segundo o PISA8 (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), “o 

letramento científico requer não apenas o conhecimento de conceitos e teorias da 

ciência, mas também o dos procedimentos e práticas comuns associados à 

investigação científica e de como eles possibilitam o avanço da ciência”. Dados do 

PISA (2015) informam a baixa produtividade dos estudantes em Ciências, colocando 

o Brasil na 63ª posição entre os 70 países avaliados, conforme nota declarada pelo 

 
8Programme for International Student Assessment, é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada 
de forma amostral a estudantes matriculados a partir do 7º ano do ensino fundamental na faixa etária 
dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos 
países. Disponível em:< http://portal.inep.gov.br/pisa>. Acesso em: 13 jun.2019. 

http://portal.inep.gov.br/pisa
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CFA 9 -Conselho Federal de Administração-2018. Percebe-se, a necessidade e 

urgência em tornar as aulas de Ciência, um espaço destinado a construções e 

reconstruções de conhecimentos, desenvolvendo uma dinâmica de trabalho atrativa 

que desperte o interesse e curiosidade dos estudantes já no início da escolarização. 

Ainda, segundo Carvalho, afirma-se que: 

“Em uma proposta que utilize a investigação e a experimentação [...], o aluno 
deixa de ser apenas um observador das aulas, muitas vezes, expositivas, 
passando a exercer grande influência sobre ela: argumentando, pensando, 
agindo, interferindo, questionando, fazendo parte da construção de seu 
conhecimento”. (CARVALHO et al. 1998, p.42) 
 

O ensino por investigação e experimentação transcende à aula meramente 

expositiva. Nesta proposta, o aluno não será o expectador e receptor de informações 

prontas, que favoreçam apenas a memorização. Ele precisa assumir seu papel de 

investigador, argumentar sobre as possíveis soluções de um problema, testar suas 

hipóteses e analisar suas conclusões. E o professor atua em cooperação como 

articulador, fazendo as intervenções necessárias durante todo processo ensino-

aprendizagem. 

Espera-se oferecer aos professores do Ensino Fundamental uma SEI que 

direcione sua prática em sala de aula e provoque a inquietude dos educandos, o gosto 

pelo estudo da ciência, tornando prazerosa a aprendizagem dos conceitos físicos logo 

no início da Educação Básica. 

 

3.1 Escolha do público e do tema 

A motivação para realização desse trabalho consiste em provocar a curiosidade 

e o interesse dos educandos nas aulas de ciências, já no início da escolarização e 

visa a promoção da alfabetização científica. Outro fator eminente, diz respeito à 

qualificação do professor, visto que, na primeira etapa do ensino fundamental, nem 

todos os profissionais são licenciados em Ciências. Uma vez que, não se trata de uma 

exigência nas redes públicas de ensino.  

O tema selecionado, Eletricidade, é parte curricular tanto no Ensino 

Fundamental, quanto no Ensino Médio e está fortemente ligado ao cotidiano dos 

educandos. Muitas concepções alternativas são explanadas pelos alunos por toda 

trajetória escolar, com conceitos distorcidos sobre cargas elétricas, tensão elétrica, 

 
9  Disponível em:<https://cfa.org.br/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-
matematica/>. Acesso em:13 jun. 2019. 

https://cfa.org.br/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica/
https://cfa.org.br/brasil-cai-em-ranking-mundial-de-educacao-em-ciencias-leitura-e-matematica/
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corrente elétrica, geração e distribuição de energia, construção e funcionamento de 

um circuito elétrico simples, entre outros. Provocar a transposição dos conhecimentos 

do senso comum aos conhecimentos cientificamente aceitos é uma das competências 

do professor que não deve ser desconsiderada.  

A escolha do público, 5º ano do Ensino Fundamental, além de ser a meta 

estabelecida pelo município de Volta Redonda, também justifica-se diante dos dados 

apontados pelo PISA, com o baixo aproveitamento em Ciências nos anos finais do 

Ensino Fundamental. Apresentar os conteúdos através de uma SEI10, sequência de 

ensino investigativa, nos anos iniciais pode contribuir para a progressão dos conceitos 

científicos de forma significativa. 

O objetivo dessa SEI consiste em fornecer aos professores uma proposta de 

ensino com orientações e sugestões para o trabalho a ser aplicado em sala de aula. 

Assim, o educador terá como referência um manual com todas as etapas descritas 

para a aplicação do produto educacional, contudo, será indispensável levar em conta 

as vivências dos educandos e promover uma aprendizagem dinâmica através de 

atividades lúdicas capazes de provocar ações reflexivas nos estudantes, com 

experimentos investigativos, utilizando recursos do seu dia-a-dia.  

Espera-se que seja possível proporcionar aos estudantes do Ensino 

Fundamental meios que ofereçam condições de ampliarem seus conhecimentos 

sobre o tema abordado, assim como, para assimilarem e progredirem nos anos 

seguintes. 

O contato inicial das crianças nas aulas de ciências precisa se desviar de aulas 

meramente expositivas. Nesta etapa da educação as crianças demonstram interesses 

em atividades experimentais e não poupam esforços quando são desafiadas a 

investigar, manipular objetos, fazer descobertas e construir conhecimentos. Instigá-

las, sem as reprimir, através da experimentação e investigação, contribuirá para a 

ascensão nos anos de escolaridade porvindouros. 

 

3.2 Descrição do produto educacional 

A sequência didática desse Produto Educacional foi planejada para ser 

executada em quatro encontros, sendo cada encontro de aproximadamente 100 

minutos.  

 
10 Ensino de Ciências por investigação: condições para implementação em sala de aula/ Anna Maria 
Pessoa de Carvalho, (org.). -- São Paulo: Cengage Learning, 2013. 
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As aulas propostas nesta Sequência são destinadas à alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental, onde aborda-se o estudo de Eletricidade: geração, corrente 

elétrica e circuito elétrico. A proposta segue o modelo de Sequência de Ensino 

Investigativa (SEI). O ensino por investigação e experimentação no ensino 

fundamental tem como precursoras a professora doutora Anna Maria Pessoa de 

Carvalho e a professora doutora Lúcia Helena Sasseron, referencias metodológicas 

na construção deste Produto Educacional. São apresentados dois documentos: um 

com material para os alunos e outro contendo um detalhado manual com orientações 

para o professor. 

O trabalho apresenta estratégias de ensino através de experimentos 

investigativos, com recursos didáticos lúdicos e acessíveis. A abordagem dos 

conteúdos ocorre a partir de uma situação-problema a ser solucionada em parceria 

entre professor e alunos. Nesta seção são descritas as etapas dos quatro encontros 

para aplicação da sequência. 

No Primeiro Encontro, inicia-se a aula com breve conversa e explicação sobre 

mapas mentais11, contudo, a expressão mapa mental não deve ser usada durante a 

aula dialogada, apenas alguns exemplos com outros temas, a fim de esclarecimentos, 

devem ser construídos coletivamente como demonstração (MOREIRA, 2010). O 

propósito dessa atividade é de identificar os conhecimentos preexistentes dos 

educandos e obter um registro individual dos mesmos sobre o conceito eletricidade. 

Este conceito representa a ideia central do mapa mental inicial e encontra-se no 

APÊNDICE 2, Atividade 1. Para este primeiro momento necessita-se de 20 minutos 

aproximadamente.  

Posteriormente, três experimentos investigativos envolvendo o fenômeno da 

eletrização são realizados. Experimentos de baixo custo, com recursos lúdicos 

encontrados facilmente no cotidiano dos alunos. O uso dos experimentos tem como 

principal objetivo introduzir o conceito sobre partículas constituintes no átomo e 

discutir sobre a transferência de cargas elétricas entre dois corpos, com ênfase na 

eletrização por atrito. As etapas e materiais necessários para o desenvolvimento dos 

três experimentos são descritas detalhadamente no manual do material do professor, 

 
11 Um mapa mental é um diagrama que se elabora para representar ideias, tarefas ou outros conceitos 
que se encontram relacionados com uma palavra-chave ou uma ideia central, e cujas informações 
relacionadas em si são irradiadas (em seu redor). Disponível em:< https://conceito.de/mapa-mental˃. 
Acesso em: 15 mai. 2019. 

https://conceito.de/mapa-mental
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APÊNDICE 1, páginas 5, 6 e 7. Neste encontro é fundamental a abordagem sobre a 

Série Triboelétrica12. Sugere-se que exponha um pequeno cartaz com referências e 

explicações sobre a tabela da Série Triboelétrica, auxiliando a compreensão dos 

estudantes. Para a execução dos experimentos investigativos e a apresentação da 

tabela, necessita-se de aproximadamente, 35 minutos da aula. 

A sistematização dos conteúdos deste encontro é feita a partir de um texto 

instrucional produzido pela autora e encontra-se no APÊNDICE 2, Atividade 2. A ideia 

da abordagem do texto instrucional sobre cargas elétricas é que ocorra por meio da 

leitura dinâmica e dialogada. O tempo destinado a essa leitura coletiva é de 25 minutos 

aproximadamente.  Como registro individual do educando e atividade final no primeiro 

encontro, é solicitada a realização de um registro pessoal sobre o entendimento dos 

estudantes em relação a cada experimento desenvolvido em sala de aula, adicionado 

a um desenho sobre o experimento que mais o surpreendeu, conforme indica o 

manual do material do professor (APÊNDICE 2, Atividade 3). Para esta atividade 

demanda-se em torno de 20 minutos.  

O Segundo Encontro é dedicado à construção do circuito elétrico simples e 

retomada dos conceitos anteriores. As atividades iniciais deste encontro visam 

apresentar a ideia de circuito elétrico e debater o conceito de materiais condutores e 

isolantes elétricos. Nesta atividade investigativa os alunos devem explorar os 

materiais do circuito, apresentar suas indagações, trocar conhecimentos e testar suas 

hipóteses por meio do uso do quadro expositor do circuito elétrico. O quadro expositor, 

como mostra a Figura 3.1, é confeccionado com um mural de cortiça apoiado num 

cavalete e tachinhas para fixar os itens necessários à montagem do circuito. O objetivo 

desta experimentação consiste em oferecer meios aos estudantes para testarem os 

materiais manipuláveis no circuito, identificando quais deles são condutores e quais 

são isolantes, associando-os com a tabela da Série Triboelétrica. As orientações para 

este encontro estão no APÊNDICE 1, página 8. Estima-se cerca de 40 minutos para 

a realização de tais atividades.  

 

 

 
12  A Série Triboelétrica é uma tabela que indica se os materiais adquirirão cargas negativas ou 
positivas após sofrerem eletrização por atrito. A eletrização é o processo pelo qual se gera desequilíbrio 
no número de prótons e elétrons de um corpo. (Disponível em:< 
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/serie-triboeletrica.htm˃. Acesso em: 15 jan. 2019) 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/serie-triboeletrica.htm


44 
 

Figura 3.1: Quadro expositor do circuito elétrico simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

Para sistematizar os conteúdos deste encontro, sugere-se o uso do Livro 

Didático adotado pela unidade escolar acrescido do APÊNDICE 2, Atividade 4. Como 

critério para consolidação dos conceitos estudados, planejou-se um experimento 

demonstrativo que faz uma analogia de cargas elétricas em movimento devido a uma 

diferença de potencial. Com isso, é possível identificar as bolinhas de gude descendo 

um plano inclinado (HALLIDAY et al., 1992), como indica a Figura 3.2. Para a 

sistematização e consolidação dos conceitos estima-se em torno de 35 minutos. 

 
Figura 3.2: Experimento demonstrativo – Elétrons em movimento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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Como registro individual dos alunos nesta etapa da sequência, pede-se que 

eles representem através de um desenho a construção de um circuito elétrico aberto 

e outro fechado. Essa atividade tem a finalidade de identificar se os alunos 

compreenderam quais são os itens fundamentais para o funcionamento de um circuito 

elétrico, associando-o a corrente elétrica na representação dos circuitos abertos e 

fechados. A orientação para esse registro encontra-se no APÊNDICE 2, Atividade 5. 

Para execução do registro individual, necessita-se de aproximadamente 25 minutos. 

Já no Terceiro Encontro, o planejamento é para que a aula seja iniciada com 

os relatos dos alunos na tentativa de responderem à pergunta que fica como tarefa de 

casa no encontro anterior: “De onde vem a energia elétrica que chega até a nossa 

casa?”. Em seguida, um novo desafio é apresentado, os alunos devem acender os 

leds de um circuito elétrico, tendo como gerador, apenas um dínamo de manivela. O 

dínamo usado neste experimento é um dínamo de bicicleta, como mostra a Figura 3.3, 

entretanto, o mesmo pode ser explorado e substituído por lanternas movidas a 

dínamo. O objetivo desta atividade é fazer com que os alunos vejam a geração de 

eletricidade a partir do movimento, embasando o funcionamento das turbinas das 

usinas hidrelétricas. Para este primeiro momento da aula, estima-se em torno de 25 

minutos. 

 

Figura 3.3: Geração de energia -Dínamo de bicicleta 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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Para a sistematização dos conteúdos, é planejado o uso de um vídeo 

educativo 13  (ANEXO 1) e do Livro Didático adotado pela unidade escolar. Na 

sequência, um Jogo Didático Educativo desenvolvido para o produto educacional 

apresentado nesta dissertação, foi apresentado aos alunos. A Figura 3.4 mostra 

imagens do jogo Trilha Eletróns. O jogo encontra-se disponível no APÊNDICE 3, 

podendo ser reproduzido e adaptado pelo professor aplicador desta SEI. Trata-se de 

um jogo de trilha representando uma corrente elétrica de um circuito elétrico simples, 

onde os pinos da trilha simulam os elétrons que se movem a partir dos lances com as 

jogadas do dado. Uma atividade lúdica, que promove a interação entre os jogadores 

atraindo a atenção deles a uma aprendizagem dinâmica e participativa. Sugere-se 

cerca de 25 minutos para a realização desta atividade.  

Figura 3.4: Jogo Trilha Elétrons 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Como registro individual do terceiro encontro, é solicitada uma atividade que 

pede aos alunos para apresentarem a representação do funcionamento de uma usina 

hidrelétrica através de um desenho e análise crítica dos estudantes em relação ao 

jogo (APÊNDICE 2, Atividade 6). Para execução desta atividade necessita de 

aproximadamente 25 minutos. 

O Quarto Encontro, é planejado para ser um momento de consolidação dos 

conteúdos trabalhados. A ideia é ter uma aula dialogada, retomando aos conceitos de 

 
13 “De onde vem a eletricidade? Kika Episódio 3”. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc >. Acesso em: 25 jul. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc
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corrente elétrica, um pouco da história de Benjamin Franklin e seu experimento com 

a pipa, a fim de expor sobre os riscos existentes relacionados à choques elétricos. 

Nota-se, que será preciso desprender-se de cerca de 20 minutos para 

esclarecimentos das dúvidas apresentadas pelos educandos. 

 Cientes do apelo audiovisual entre os estudantes desta etapa do ensino formal, 

propõe-se sistematizar os conteúdos com o apoio do vídeo educativo14 inserido no 

ANEXO 2, que trata temas relevantes sobre corrente elétrica, condutibilidade e 

choque elétrico. Após a demonstração do vídeo, o Livro Didático adotado pela unidade 

escolar pode ser novamente utilizado como texto conceitual. O uso do vídeo e do livro 

didático, como sistematização dos conceitos, ocorre em aproximadamente 30 

minutos.  

A sequência didática é finalizada com o segundo Jogo Didático Educativo, 

desenvolvido para compor este produto educacional, Dominelétrico. É um jogo de 

cartas inspirado no tradicional jogo de dominó, onde os alunos devem construir um 

circuito elétrico simples. O jogador que conseguir fechar o circuito primeiro, vence o 

jogo. Todas as regras estão expostas no APÊNDICE 4, juntamente com o material 

para sua reprodução. Estima-se ao jogo Dominelétrico, 25 minutos para sua 

aplicação. A Figura 3.5 mostra imagens relacionadas ao jogo. 

 

Figura 3.5: Jogo Dominelétrico 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 
14 “A Eletricidade - Vídeos Educativos para Crianças” Disponível em: 
< https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I>. Acesso em: 25 jul. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I
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Como registro individual, recomenda-se que seja solicitado aos educandos a 

reprodução de outro mapa mental, tendo como ideia central a mesma palavra do 

primeiro encontro, Eletricidade. Para a realização desta atividade, aconselha-se usar 

15 minutos da aula. O material para esta atividade, encontra-se no APÊNDICE 2, 

Atividade 7. Após a execução da última tarefa desta SEI, os alunos devem responder 

a um questionário avaliativo, disposto no APÊNDICE 2, Atividade 8. Esta atividade se 

refere a uma avaliação crítica e reflexiva dos educandos sobre a sequência de ensino 

investigativa. Assim, é possível avaliar se os recursos didáticos utilizados e estratégias 

traçadas durante os quatro encontros propostos atenderam às expectativas dos 

estudantes. Para tanto, é preciso em torno de 10 minutos até que respondam as 5 

perguntas estabelecidas no questionário final. 

 

 

3.3 Proposta de aplicação do produto educacional 

 

Nesta seção, são demonstradas as etapas da sequência didática com todas as 

atividades e seu encadeamento para aplicação. As orientações e detalhamentos 

seguem no Apêndice 1 – Manual do Professor.   

 

3.3.1 Primeiro Encontro – Eletrização e Cargas Elétricas 

Conceitos Explorados:  Eletrização e Cargas Elétricas. 

Objetivo Geral: Compreender os conceitos de eletrização e cargas elétricas através 

de experimentos lúdicos. 

 

Neste encontro, inicialmente o professor apresenta o tema a ser investigado, 

eletricidade, e propõe aos estudantes a execução do mapa mental inicial (APÊNDICE 

2, Atividade 1), que servirá como sondagem dos conhecimentos prévios. 

Seguidamente, o primeiro passo desta sequência didática consiste na apresentação 

dos materiais e do problema. Sendo assim, sugere-se ao professor a criação de um 

ambiente acolhedor, onde todos os estudantes tenham condições de manipular e 

discutir abertamente sobre os desafios apresentados.  
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O problema inicial ocorre através da seguinte pergunta: “Como podemos fixar 

o canudo de plástico no quadro branco?”.  

Dessa forma o professor instiga os educandos a levantarem hipóteses de como 

e quais recursos são necessários para fixar o canudo ao quadro. Após breve espaço 

a respostas, certamente, eles argumentam que o canudo pode ser fixado com cola, 

durex, nylon, enfim, recursos usuais do cotidiano. Logo, o professor lança novos 

desafios, como, por exemplo: “E se não tivermos nenhum desses recursos, como 

podemos fixar o canudo ao quadro/objeto?, Como o canudo pode ser fixado ao quadro 

utilizando apenas um guardanapo?”.  

Posteriormente o professor realiza o experimento, juntamente com os alunos, 

e propõe outro desafio com mesma abordagem conceitual. O segundo problema 

remete aos mesmos conceitos explorados no experimento 1, eletrização por atrito e 

transferência de cargas elétricas. Assim, recorre-se a mais uma situação 

problematizadora: “Como podemos retirar os pedaços de papéis de alumínio e 

transportá-los de um copo para o outro, utilizando apenas o guardanapo e a régua?” 

Espera-se que os alunos sejam capazes de relacionar com a primeira situação 

demonstrada, visto que os dois experimentos retratam a condição em que cargas 

elétricas com sinais diferentes atraem-se.  

 O terceiro experimento elucida sobre repulsão entre dois corpos com cargas 

elétricas similares. Para demonstração deste experimento se faz necessário o uso de 

uma linha, um aparato, duas bexigas, lãs e/ou cabelos. Neste experimento será 

possível notar as bexigas eletrizadas repelindo-se, pois ambas apresentam cargas 

elétricas com mesmo sinal.  

O primeiro encontro finda-se com a sistematização dos conceitos, explicação 

dos experimentos e registro individual dos estudantes, conforme descritos no 

APÊNDICE 2, Atividades 2 e 3. A transposição dos conhecimentos do senso comum 

para os conhecimentos cientificamente aceitos, são mediadas constantemente pelo 

professor. 
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3.3.2 Segundo Encontro – Circuitos Elétricos Simples (Condutores e isolantes) 

Conceitos: Circuitos Elétricos Simples (Condutores e isolantes).  

Objetivo Geral: Construir um circuito elétrico simples e compreender seu processo 

de funcionamento identificando os materiais condutores e isolantes através de 

experimentações. 

Neste segundo encontro, o professor retoma aos conceitos já trabalhados na 

aula anterior, instigando-os a relatarem sobre as atividades experimentais realizadas 

e posteriormente, prossegue com as etapas da SEI (LaPEF15).  A Tabela 3.1 mostra 

como as etapas desta sequência didática estão estruturadas. 

 

Tabela 3.1 – Etapas para construção da SEI 

1. Apresentar os materiais; 

Apresentar o problema; 

2. Permitir aos alunos testarem os materiais e levantarem 
hipóteses sobre possíveis soluções para o problema; 
 
Disponibilizar os materiais manipuláveis do experimento em 
pequenos grupos; 

3. Sistematizar os conteúdos;  

4. Registrar a experiência individualmente. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

O problema inicial desse encontro, apoia-se na pergunta: “O que podemos 

fazer para acender a lâmpada, utilizando apenas os materiais que temos 

disponíveis?”. É imprescindível que o professor já tenha apresentado os materiais aos 

estudantes, antes de propor o desafio. 

Para construção deste circuito elétrico, são selecionados alguns materiais que 

estão apresentados na tabela 3.2, dos quais o professor precisa dispor. As 

orientações para a montagem do circuito elétrico podem ser vistas no manual do 

professor (APÊNDICE 1, páginas 9 e 10).  

 
15  Física no Ensino Fundamental é uma série de 15 vídeos planejados pelo LaPEF - Laboratório de 
Pesquisa em Ensino de Física da Faculdade de Educação da USP, que mostra o trabalho realizado 
nas aulas de ciências nas primeiras séries. Disponível em:< 
http://www.lapef.fe.usp.br/nupic/trabeproj.htm>. Acesso em: 21 jun. 2019.  

http://www.lapef.fe.usp.br/nupic/trabeproj.htm
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Tabela 3.2 - Lista dos materiais para a execução do Experimento 1 

Experimento: Construção do Circuito Elétrico Simples 

Materiais Necessários:  

► Um cavalete, um quadro de cortiça e tachinhas, preferencialmente, 

pois facilita a fixação dos itens para montagem do circuito elétrico; 

► Lâmpadas de led, lâmpadas comuns de baixas voltagens; 

► Fios de cobre revestidos em plásticos coloridos; 

► Pilhas e/ou baterias; 

► Suporte para pilhas (Opcional); 

► Bocal para lâmpadas (Opcional); 

Sugestões de materiais condutores e isolantes: 

► Canudos de plástico; 

► Palitos de picolé; 

► Cotonetes; 

► Lápis; 

► Borracha; 

► Pinça de metal; 

► Colher de aço inox; 

► Barbante. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Etapas para Construção do Circuito Elétrico Simples 

Propõe-se que a montagem do circuito elétrico seja realizada em único grupo. 

Os materiais listados devem ficar dispostos e acessíveis para que os estudantes 

tenham liberdade de manipulá-los. Neste período, o professor atua como observador 

do processo de aprendizagem, sem apresentar as respostas prontas aos educandos. 

Ele desafia seus alunos com novas perguntas, conduzindo-os a construção de novas 

respostas. Durante o experimento de montagem do circuito elétrico simples, é possível 

investigar e testar a condutibilidade de variados materiais, assim como, a tensão da 

corrente elétrica, por meio do uso das pilhas elétricas e a resistência, através do uso 

das lâmpadas.  
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Outras questões podem ser confrontadas, mediante a realização deste 

experimento, tais como: 

 

►E se não tivéssemos o fio de cobre, quais destes materiais podem substituí-lo, a fim 

de completar o circuito elétrico?  

►Caso rompêssemos o fio de cobre em um ponto entre a lâmpada e a pilha, quais 

destes objetos poderíamos utilizar para conectarmos as extremidades do fio e 

mantermos a lâmpada acesa? 

►Alguns desses objetos impedem a passagem de energia elétrica? Comente. 

►O que é necessário para aumentar a intensidade da luz da lâmpada? 

►De onde vem a energia elétrica deste circuito elétrico? 

 

Findada a etapa do experimento investigativo, é substancial a sistematização 

dos conteúdos e registro individual dos estudantes, APÊNDICE 2, Atividades 4 e 5. 

Nesta fase, além das atividades propostas para sistematização dos conceitos, sugere-

se adicionar o uso de um experimento demonstrativo. Este experimento busca explicar 

sobre cargas elétricas em movimento, ao fazer uma analogia das bolinhas de gude 

com os elétrons percorrendo o fio condutor. Com ele, é possível trabalhar a questão 

da diferença de potencial gerada pela inclinação do cilindro e correlacionar com a 

função da pilha elétrica. O principal objetivo dessa atividade experimental foi de 

reduzir a abstração de fenômenos naturais relativos a cargas elétricas, além de 

introduzir noções de conceitos físicos, envolvendo eletrostática e eletrodinâmica. 

Desse modo, Carvalho aponta que: 

“É necessário introduzir os alunos no universo das Ciências, isto é, ensinar 
os alunos a construir conhecimento fazendo com que eles, ao perceberem os 
fenômenos da natureza sejam capazes de construir suas próprias hipóteses, 
elaborar suas próprias ideias, organizando-as e buscando explicações para 
os fenômenos.” (CARVALHO et al. 2011, p.253) 
 

Logo, a construção dos conhecimentos deve ocorrer através da interação com 

o meio ambiente e com outros indivíduos (VYGOTSKY et al. 1989, p. 33). O aluno 

deve avaliar suas tentativas, identificando seus erros e acertos.   

O segundo encontro termina com a seguinte pergunta: "De onde vem a energia 

elétrica que chega até nossas casas? Com base em suas pesquisas, comente.”. Este 

desafio fica como sugestão de tarefa para casa. É importante desenvolver hábitos de 

pesquisas, principalmente nesta primeira etapa da Educação, onde as crianças já são 
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capazes de elaborar esquemas conceituais e refletir sobre conceitos não observáveis 

ou reais, segundo as fases de desenvolvimento cognitivo, descritas pelo educador, 

Psicólogo construtivista, Jean Piaget (1940 a 1945). Cabe ao professor, estimular o 

educando na buscar por informações concernente ao conteúdo abordado, 

eletricidade, além de envolvê-lo ativamente durante todo processo ensino-

aprendizagem. 

 

3.3.3 Terceiro Encontro – Usinas Elétricas, funcionamentos e importâncias 
(Geração de energia) 

Conceitos: Usinas Elétricas, funcionamentos e importâncias (Geração de energia). 

Objetivo Geral: Compreender o processo de funcionamento de uma Usina 

Hidrelétrica. 

 

No terceiro encontro, o professor inicia a aula reportando sobre a pesquisa 

destinada como tarefa de casa: “De onde vem a energia elétrica que chega até a 

nossa casa? Com base em suas pesquisas, comente.”. Para tanto, novamente será 

preciso criar um ambiente encorajador, conforme Carvalho, destaca-se:  

 

“[...]é condição necessária que o ambiente da aula seja encorajador onde o 
aluno não se sinta inibido nem tenha medo de se expor. Esse ambiente é 
criado ou é destruído por pequenas ações - e essas ações podem ser 
palavras ou mesmo gestos e expressões faciais do professor - positivas ou 
negativas. Um aluno que recebe um 'não você está errado' ou simplesmente 
o professor ignorar sua participação, terá muita dificuldade de participar 
novamente, isto é, nunca m mais falará sobre o conteúdo do professor, mas 
irá importuná-Io sempre que possível. O aceitar as ideias do aluno, mesmo 
que totalmente erradas do ponto de vista do professor, procurando entender 
qual o raciocínio que o levou àquela conclusão e discutir ideias e não pessoas 
ajudam e muito a criação de um ambiente encorajador (Machado e Sasseron, 
no prelo).” (CARVALHO et al. 2011, p. 258 e p. 259) 

 

Assim, sugere-se ao professor criar um espaço para discussões e trocas de 

informações, onde o educando sinta-se acolhido e perceba-se como protagonista da 

construção do próprio conhecimento, sem esperar respostas acabadas do professor 

ou mesmo preocupar-se apenas com a memorização de conceitos sem significados. 

Após sondagem e valorização das respostas trazidas pelos educandos, 

propõe-se mais uma situação problematizadora. Apresenta-se os materiais de um 

circuito elétrico ligado a um dínamo de manivela, instalado em uma bicicleta e 

posteriormente, é solicitado aos estudantes que investiguem quais são as condições 
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necessárias para acenderem as lâmpadas do circuito. Recomenda-se que todas as 

tentativas ocorram com a bicicleta posicionada com as rodas voltadas pra cima, a fim 

de manter o propósito da aula diante do tempo a ela destinado. Logo, se as tentativas 

se derem como a bicicleta em funcionamento, certamente será necessário 

desprender-se de um tempo maior que os 100 minutos, planejados para o terceiro 

encontro.  Ao término do experimento com a dínamo e da explanação das respostas 

dos estudantes ao problema apresentado, os conteúdos são sistematizados por meio 

do vídeo didático educativo, ANEXO 1, “De onde vem a eletricidade?”, e do texto 

conceitual do Livro Didático adotado pela Unidade Escolar. O uso do vídeo esclarece 

sobre o funcionamento do dínamo como gerador de energia e os alunos podem 

correlacionar a força produzida pela água dos rios nas turbinas das usinas 

hidrelétricas com a força que eles precisam aplicar na roda da bicicleta, fazendo-a 

girar, até que acenda as lâmpadas.  

Finaliza-se o terceiro encontro desta SEI com um jogo didático educativo sobre 

circuito elétrico, o “Trilha-Elétrons”. O jogo tem o propósito de consolidar todos os 

conceitos trabalhados de forma lúdica e interativa. Para tanto, indica-se que a turma 

seja dividida em pequenos grupos, com no máximo cinco alunos. Os jogos precisam 

serem confeccionados e distribuídos para cada grupo. As instruções para sua 

montagem e uso estão dispostas no APÊNDICE 3. O registro individual desse 

encontro e orientações para o professor, estão disponíveis no APÊNDICE 2, Atividade 

6. 

3.3.4 Quarto Encontro – Eletricidade; Cuidados com descargas elétricas  

Conceitos: Eletricidade; Cuidados com descargas elétricas. 

Objetivo Geral: Compreender como é o processo de eletricidade no cotidiano e os 

cuidados que devemos ter com descargas elétricas, choque elétrico. 

 

O professor inicia o quarto encontro em aula dialogada, com breve discussão 

sobre os assuntos vistos anteriormente, estabelecendo relações dos temas abordados 

com situações do cotidiano dos alunos. Aconselha-se que retomada dos conceitos 

seja registrada na lousa, listando-as e discutindo sobre os tópicos mencionados em 

sala de aula. Vale ressaltar sobre o experimento de Benjamin Franklin ao empinar 

uma pipa e arriscar-se durante uma tempestade, onde poderia sofrer, uma intensa 

descarga elétrica. É importante orientar os alunos acerca dos cuidados que precisam 
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ter para não sofrerem choque elétrico. Para tanto, é fundamental retomar sobre os 

conceitos envolvendo materiais condutores e isolantes.  

Posteriormente, o professor sistematiza os conteúdos apresentando o vídeo 

disponível no ANEXO 2, “A Eletricidade - Vídeos Educativos para Crianças”. O vídeo 

reporta sobre corrente elétrica, condutibilidade e choque elétrico. Após a 

demonstração do vídeo será preciso destinar um período de diálogo, para troca de 

ideias e experiências. Além desse recurso didático, torna-se necessário o uso do livro 

texto, que pode ser o mesmo adotado pela unidade escolar. Por tratar-se de um 

conceito expressivo, conforme a BNCC, o tema eletricidade pode ser encontrado nos 

livros didáticos avaliados pelo Programa Nacional do Livro e Material Didático (PNLD). 

A culminância dessa aula acontece por meio do uso do jogo didático educativo, 

Dominelétrico, desenvolvido como parte deste produto educacional. O objetivo do jogo 

é criar estratégias a fim de construir um circuito elétrico fechado e ao mesmo tempo, 

impedir a passagem da corrente elétrica do jogador adversário com o uso das peças 

indicando materiais isolantes. As regras e explicações detalhadas para essa tarefa 

estão disponíveis no APÊNDICE 4. 

O registro individual desse encontro ocorre por meio da construção do mapa 

mental final, APÊNDICE 2, Atividade 7, semelhante ao inicial, entretanto, espera-se 

que os estudantes tenham ampliado seu vocabulário e sejam capazes de explorarem 

outros conceitos que não foram observados no primeiro mapa.   

Finaliza-se essa aula com um questionário avaliativo sobre a SEI, APÊNDICE 

2, Atividade 8, onde os aspectos qualitativos são preponderantes sobre os 

quantitativos. As análises críticas dos estudantes contribuem para melhorias em 

futuras aplicações desse produto educacional. 
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3.4 Avaliação do produto educacional 

A avaliação deste Produto Educacional é contínua e cumulativa. Um dos 

critérios adotados na análise dos dados ocorre por meio do registro individual, que 

acontece ao término de cada encontro. Assim, apesar desse recurso ser capaz de 

nortear o trabalho do professor, não deve ser usado como exclusivo instrumento de 

avaliação. Todas as discussões e argumentações dos estudantes durante as aulas, 

precisam ser consideradas e registradas pelo professor durante o processo ensino-

aprendizagem. As aulas desta sequência didática foram gravadas em áudio e as falas 

dos alunos posteriormente transcritas, o que contribuiu para análise qualitativa dos 

dados e identificação de indicadores da alfabetização científica (SASSERON; 

CARVALHO, 2008, 2011). 

Os objetivos específicos contemplados em cada encontro, foram avaliados 

individualmente, através da observação da participação dos alunos durante as 

atividades desenvolvidas, seus depoimentos diante dos problemas apresentados, 

como também, mediante aos registros e desenhos individuais propostos. A construção 

dos mapas mentais, no primeiro e quarto encontro, foi uma estratégia usada a fim de 

obtermos uma análise geral sobre o entendimento dos estudantes e seus avanços 

relacionados ao conceito estudado. Nesta SEI, a avaliação não se configura em uma 

avaliação somativa e sim, formativa. 

O ensino por investigação propõe situações problematizadoras com muitas 

indagações ao que se espera aprender. As respostas, às questões levantadas, 

acontecem através da elaboração de hipóteses, interação com o outro, interpretação 

dos dados obtidos durante a experimentação e investigação. Toda participação do 

educando deve ser apreciada, compete ao professor avaliar o desempenho e 

contribuições dos alunos, categorizando suas respostas. 

Optou-se por avaliar o produto educacional utilizando o método de análise de 

conteúdo (BARDIN, 1977). Este método constitui-se em um conjunto de técnicas 

usadas nas análises de dados quantitativos e qualitativos, por categorização, que 

auxiliam a visão geral do pesquisador. Para tanto, um questionário avaliativo foi 

aplicado no quarto encontro com o intuito de verificar a satisfação e opiniões dos 

alunos a respeito da SEI. Foram utilizados gráficos com as respostas dadas pelos 

estudantes para análise geral dos resultados recolhidos. 
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Capítulo 4 

Resultados e Discussões 

Neste capítulo, são descritos os resultados alcançados com a aplicação do 

produto educacional. Apresenta-se o local de aplicação e em seguida uma breve 

explanação dos principais acontecimentos nos quatro encontros da sequência. A SEI 

é constituída por um conjunto de atividades distribuídas em um manual de apoio ao 

professor, com sugestões e roteiros para o desenvolvimento das aulas e outro manual 

com as atividades direcionadas aos alunos, inseridos nos APÊNDICES 1 e 2. Nos 

APÊNDICES 3 e 4 estão dispostos dois jogos didáticos educativos relacionados aos 

conceitos trabalhados nesta sequência, elaborados durante a realização da 

dissertação. 

 

4.1 Local de aplicação e perfil da turma 

O produto foi aplicado em uma escola pública na rede municipal de ensino da 

cidade de Volta Redonda/RJ. A escola fica situada em um bairro periférico e atende 

um grupo bastante heterogêneo. A turma é composta por 25 alunos, alguns com 

distorção idade-ano de escolaridade. Durante o ano letivo de aplicação do produto 

educacional, três professoras assumiram a turma em períodos alternados, a terceira 

que destinou os tempos para cumprimento da sequência didática, relatou que não se 

tratava de uma turma tranquila e interessada. Diante das ocorrências apontadas pela 

unidade escolar e professora regente da turma, acredita-se que o trabalho 

investigativo seja uma estratégia de ensino capaz de atrair a atenção dos educandos 

para o estudo científico, de maneira prazerosa e interativa. 

 

4.2 Relato dos encontros 

Nesta seção, são apresentados os resultados dos quatro encontros distribuídos 

em oito aulas com relatos de alunos em diferentes momentos da aplicação. Os 

encontros aconteceram nas tardes do mês de outubro do ano de 2018, na Escola 

Municipal Bahia da cidade de Volta Redonda/RJ, com os alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental. Inicialmente os alunos são acolhidos na quadra, onde são organizados 

em filas, para se dirigirem até suas respectivas salas de aula. O tempo estimado dessa 

acolhida, estabelecida pela unidade escolar, é de aproximadamente 7 minutos.  
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As aulas da SEI foram aplicadas às quartas-feiras, sendo iniciadas às 13:20h 

com término às 15h. Os encontros transcorreram de forma bem tranquila, apesar da 

aplicação da sequência não ter sido realizada pela professora regular da turma. Os 

alunos tiveram boa aceitação pela proposta de trabalho e mostraram-se interessados 

pelos experimentos, inclusive aqueles alunos que se destacaram com problemas de 

comportamento.  

Os três primeiros encontros contaram com a presença do professor e orientador 

Dr. José Augusto Oliveira Huguenin, ele foi apresentado a turma como um colega de 

trabalho que estaria participando das aulas destinadas a sequência didática. A 

presença do convidado não provocou qualquer distração por parte dos alunos, eles 

agiram com naturalidade e o chamavam carinhosamente por tio durante as aulas. 

A escola é composta por uma sala de vídeo com equipamentos multimídia, as 

demais salas não dispõem de tais materiais, portanto, o professor que desejar utilizar 

esse espaço deve fazer o agendamento prévio da sala de vídeo. Nesta sequência, 

optou-se por apresentar os vídeos didáticos educativos na sala de aula regular, com 

recursos pessoais do professor aplicador, a fim de otimizar o tempo que seria utilizado 

no deslocamento da turma. Os vídeos são de aproximadamente 4 minutos, com a 

transição entre as salas, seria necessário em torno de 25 minutos adicionais. Sendo 

assim, esses contratempos devem ser estimados pelo educador que for aplicar esse 

produto educacional. 

Seguidamente, destacam-se algumas atividades realizadas em sala de aula 

nos quatro encontros, juntamente com as discussões referente a dinâmica de trabalho 

desenvolvida. 
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4.2.1 PRIMEIRO ENCONTRO – Sondagem inicial com experimentos envolvendo 

eletrização  

A aula iniciou-se com breve levantamento dos conhecimentos prévios dos 

estudantes, que foram registrados no mapa mental inicial (APÊNDICE 2, Atividade 1), 

tendo como ideia central o termo eletricidade. Dos vinte e cinco alunos, foram 

selecionados oito alunos que apontaram diferentes concepções sobre o conceito 

investigado, como indica as Figuras 4.1 E 4.2. Não foi utilizado nenhum critério 

específico na escolha desses alunos, os quais foram escolhidos aleatoriamente.   

A utilização do mapa mental inicial foi enriquecedora, os alunos sentiram-se 

livres intelectualmente para descreverem sobre o assunto em questão. Eles sabiam 

que não se tratava de uma atividade somativa, entre acertos e erros. As ilustrações 

nos mapas foram sugeridas aos alunos que porventura apresentassem dificuldades 

em expressar seu pensamento através da escrita. Cada aluno associou o termo 

eletricidade com algum elemento do seu cotidiano, contribuindo diretamente em toda 

sequência. 

 

Figura 4.1: Construção do Mapa Mental Inicial – Alunos A, B, C e D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

(A) 

(C) 

(B) 

(D) 
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Nota-se que o aluno A associou o termo eletricidade apenas às modalidades 

esportivas que requerem movimentos, trata-se de um aluno introvertido com 

dificuldade de socialização. Os alunos B e D relacionaram a ideia central do mapa 

mental com elementos do cotidiano e com o funcionamento de aparelhos 

eletrodomésticos, entretanto apenas o aluno D mencionou sobre possíveis geradores 

de energia elétrica, como a pilha e bateria. O aluno C, em uma das palavras descritas, 

correlacionou a eletricidade com um fenômeno natural, o raio. As demais 

considerações feitas pelo aluno C estão ligadas ao grau de parentesco, avó 

caracterizada como uma pessoa muito animada, conforme relatos do próprio aluno. 

Além dos outros três itens que o aluno não conseguiu esclarecer a razão para destacá-

los.  

Mesmo tratando-se de um conceito comum no cotidiano das crianças, percebe-

se o quanto ainda pode ser explorado. Auxiliá-los na transposição e reconstrução 

desses conhecimentos apresentados nos mapas mentais será um desafio ao 

educador, a medida em que procura compreender o universo do educando a fim de 

conduzi-los aos conhecimentos cientificamente aceitos.   

 

Figura 4.2: Construção do Mapa Mental Inicial – Alunos E, F, G e H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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(H) 

(F) 

(G) 
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Na Figura 4.2 percebe-se que os referidos alunos conseguiram associar a 

palavra central com a ideia de energia. Os alunos E e F destacaram sobre as tomadas 

elétricas, aparelhos eletrônicos, pilhas e luz. O aluno G apresentou suas concepções 

voltadas ao desenvolvimento econômico, com destaque no termo empresa e choque 

elétrico representado pela palavra atenção. As ideias apresentadas pelo aluno H 

expressaram sobre a influência e importância da eletricidade na sociedade atual.  Ele 

relatou que com a “luz” era possível fazer muitas coisas, como, assistir a filmes em 

família e que isso proporcionava momentos de alegria. Diante das falas e registros 

dos alunos, percebe-se a eletricidade associada a luz. Logo, se a “luz acaba”, então, 

não tem eletricidade.   

No mapa mental inicial, nenhum aluno demonstrou noções relacionadas a 

eletrização, cargas elétricas, corrente elétrica ou qualquer outro conceito relativo a 

estes. 

Findada a primeira tarefa, foram realizados três experimentos envolvendo o 

fenômeno da eletrização. Durante os experimentos os alunos participaram 

ativamente, foram capazes de testarem suas hipóteses e argumentarem sobre 

possíveis causas e soluções. No experimento 1, cujo desafio era fixar o canudo 

eletrizado no quadro/lousa, ocorreram alguns contratempos e a tarefa foi concluída no 

vidro da janela. Alguns comentários feitos pelos estudantes no momento da 

experimentação, são apontados na Tabela 4.1.   

 

Tabela 4.1 - Falas transcritas durante o Experimento 1 

Professora Alunos 

O que fixou o canudo na 

janela? 

 

Foi um imã que fez eles grudarem! 

Só pode ser mágica! 

O professor tinha uma cola escondida, por isso que 
grudou! 

A janela estava molhada, por isso, grudou! 

Acho que foi alguma energia. 

 Fonte: A autora, 2019. 

  

Pode-se encontrar a ideia de campo magnético presente na primeira fala, 

também a relação com energia na última, ao referir-se “acho que foi alguma energia”. 
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Os outros alunos avaliaram que se tratava apenas de algum truque de ilusionismo 

sem qualquer relação com eletrização.  

O segundo experimento, consistia na exploração dos mesmos conceitos 

contemplados no experimento 1. Dessa forma, foi solicitado aos alunos que 

eletrizassem o canudo ou régua, a fim de que, esses objetos atraíssem pequenos 

pedaços de papéis alumínio. 

  

A Tabela 4.2, mostra alguns relatos dos alunos durante o segundo experimento. 

 

Tabela 4.2 - Falas transcritas durante o Experimento 2 

Professora Alunos 

Como os papéis foram 
atraídos pela régua/canudo? 
 

Eu sei, você tem que esquentar para grudar. 

Você esquenta com o guardanapo. 

Está eletrizado. 

Que estranho! Mas legal! 

Como isso aconteceu? 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Observa-se que o trabalho com experimentos investigativos provoca inquietude 

nas crianças/estudantes. A última fala representa cerca de 50% dos alunos, que 

apresentaram a mesma indagação, “como ocorreu?”. Apenas 1 aluno mencionou 

sobre estar eletrizado, os demais atribuíram ao fato de ter esquentado, associando 

calor à eletrização. 

O terceiro experimento, objetivou-se em trabalhar além da atração, a repulsão 

de cargas elétricas. Para tanto, usou-se o experimento das bexigas eletrizadas nos 

fios de cabelo, onde uma delas estava pressa numa linha e suspensa num aparato. 

Durante a experimentação, os estudantes desejavam explorar as tentativas, eles se 

animaram ao observarem as bexigas se repelindo. 
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A Tabela 4.3, destaca algumas falas dos alunos durante a execução do terceiro 

experimento. 

 

Tabela 4.3 - Falas transcritas durante o Experimento 3 

Professora Alunos 

Por que as bexigas se 

afastam ao serem 

aproximadas? 

 

São energias diferentes. 

Tem alguma energia passando que fez elas 
se afastarem. 

Isso é Física cara! 

Você esquenta as bexigas no cabelo. 

São dois imãs! 

Fonte: A autora, 2019. 

 

É possível observar que os alunos destacados no experimento 3 conseguiram 

compreender que não se tratava de truques, mas de algum fenômeno físico, na qual 

eles buscavam uma resposta adequada. Contudo, a construção das respostas aceitas 

cientificamente foi trabalhada no decorrer da aula, mediante intervenções provocadas 

pelo professor aplicador do experimento e pela pesquisadora. 

Percebe-se que os experimentos suscitaram grande entusiasmo nos alunos, 

eles se envolveram e participaram ativamente das atividades propostas. Muitas 

concepções foram externadas, foi um período de construção e reconstrução através 

da interação com os colegas e professor.  

Para a sistematização dos conteúdos foi utilizado o texto conceitual inserido no 

APÊNDICE 2, Atividade 2, através da leitura dinâmica e compartilhada. Em seguida 

ocorreu a realização dos registros individuais, que teve como proposta a atividade 3, 

APÊNDICE 2. 

Os dados obtidos nos registros individuais, logo após a sistematização dos 

conceitos, podem ser observados na Tabela 4.4, onde estão transcritas as análises 

dos alunos. As respostas transcritas foram selecionadas com o propósito de 

apresentar, de forma geral, todas as considerações apontadas pelos alunos para cada 

pergunta feita.    
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Tabela 4.4 - Atividades Propostas no Primeiro Encontro 

ATIVIDADES PROPOSTAS NO REGISTRO INDIVIDUAL DO PRIMEIRO ENCONTRO 

1.Descreva os experimentos 1 e 2 conforme sua observação. Há alguma semelhança entre eles? Explique o 

que aconteceu. 

2.Descreva o que você observou no experimento 3. Explique o porquê do resultado. 

3.Considerando as atividades desenvolvidas nesta aula, represente através de um desenho e registro, qual 

delas despertou-lhe maior interesse. Justifique sua resposta. 

Respostas transcritas dos alunos - Pergunta 1 

Número de alunos que 

apresentaram respostas 

similares 

O experimento 1, mostrou que com energia dá para grudar um canudo 

no vidro. Já o experimento 2, mostrou que com um canudo eletrizado dá 

para pegar papéis de alumínio. Eles tinham o mesmo propósito. Associaram ao fenômeno da 

Eletrização 

8 

1- Canudo eletrizado fixado na lousa. 2- Papéis de alumínio atraídos 

pela régua eletrizada. 

Eles se eletrizaram. O canudo grudou na janela e o alumínio foi atraído 

pelo canudo. 

Tivemos que esfregar o papel no canudo, depois transportar o papel 

alumínio de um copo para o outro. Associaram ao Calor 

8 O papel esquentou o canudo, ele grudou no vidro e pegou o papel de 

alumínio. 

Sim, há semelhança. Porque as duas tem cargas diferentes. 
Associaram especificamente a 

Cargas Elétricas 

9 

Sim teve uma semelhança, o experimento 1 o canudo colou na janela e 

o experimento 2 o canudo puxou o papel alumínio, porque um tinha 

carga negativa e outro positiva. 

Respostas transcritas dos alunos - Pergunta 2 

Número de alunos que 

apresentaram respostas 

similares 

O balão foi repelido. Porque tinha a mesma carga. 
Associaram ao fenômeno da 

Eletrização – Atração e repulsão 

de cargas elétricas  

21 

 

 

 

Observação: 4 alunos não 

apresentaram respostas para 

essa pergunta. 

 

Que dois balões se atraíram, porque tinha energias diferentes. 

As bexigas eletrizadas com fios de cabelo repelindo-se. Porque 

estavam eletrizadas. 

Afastou, porque tinha a mesma eletrização. 

Porque ele esfregou o balão na cabeça, conectou com a outra bexiga e 

elas se uniram. 

Ele esfregou as duas bexigas na cabeça, elas ficaram com carga 

positiva e se repulsaram. 

O balão atraiu o outro, por causa da carga elétrica. 

Ele atritou no cabelo e o resultado foi que a bola empurrou a outra.  

Respostas transcritas dos alunos - Pergunta 3 

Número de alunos que 

apresentaram respostas 

similares 

Eu gostei do canudo eletrizado que grudou na janela. 
Preferência no Experimento 1 

4 



65 
 

Eu gostei quando o canudo consegue atrair os papéis. 

Preferência no Experimento 2 

15 

Achei muito legal os alumínios se eletrizando. 

Gostei do papel alumínio, porque eu achava que daria certo. 

Eu gostei de tudo, mas o que eu mais gostei foi do canudo que 

transfere o papelzinho de um copo para outro, após ser eletrizado. 

A que mais me chamou atenção, foi o papel alumínio com o canudo. 

Eu gostei das bolas, pois fez dois imãs positivos. 
Preferência no Experimento 3 

6 

Fonte: A autora, 2019. 

Os dados exibidos na Tabela 4.4 mostram indícios de que houve uma 

apropriação dos conceitos cientificamente aceitos pois, observa-se em seus registros 

que os alunos conseguiram ampliar e reconfigurar suas concepções após a 

sistematização dos conteúdos. As ideias sobre cargas elétricas, eletrização, atração 

e repulsão que não estavam presentes na atividade 1 - APÊNDICE 2, já podem ser 

notadas na atividade 3 - APÊNDICE 2.  Alguns associaram o processo de eletrização 

com magnetismo, outros com o calor provocado ao atritar um corpo ao outro. No geral, 

eles desconheciam a ideia de atração e repulsão de cargas elétricas e usavam sempre 

o termo “tem alguma energia”, referindo-se ao corpo eletrizado. Utilizar a tabela da 

Série Triboelétrica como recurso pedagógico, contribuiu no entendimento da 

tendência que os corpos têm em perder ou ganhar elétrons na eletrização por atrito. 

No registro individual do aluno, uma das tarefas propostas solicitava a 

ilustração de um dos experimentos realizados em sala. Segundo os dados coletados, 

o experimento 2 foi o mais citado pelos alunos, sendo esse o que provocou maior 

entusiasmo na turma. Conforme mostra a Figura 4.3. 

Figura 4.3: Gráfico com as respostas dos alunos à questão 3 do registro individual 
 

 
 
Fonte: A autora, 2019. 
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4.2.2 Segundo Encontro – A Construção do Circuito Elétrico  

 

A situação problematizadora dessa aula consistia em construir um circuito 

elétrico utilizando apenas os materiais apresentados pela professora, sendo esses, 

lâmpadas, pilhas elétricas e fio condutor. Os alunos levaram outros objetos para 

investigarem a condutibilidade elétrica desses no circuito. A tarefa foi realizada com 

alacridade. Eles trabalharam em cooperação e após tentativas, conseguiram chegar 

à resposta adequada para a construção do circuito elétrico. Durante a investigação, 

três alunos recorreram ao uso do livro didático e chegaram à conclusão de como 

poderiam acender a lâmpada. No livro mostrava as etapas completas para a 

montagem do circuito, não deixando espaço aos possíveis erros. Entretanto, a pedido 

da professora, não compartilharam a pesquisa com os outros colegas. Nota-se que 

mesmo aqueles alunos que não estavam manipulando os materiais do circuito, 

buscavam alternativas para o problema.  

A Figura 4.4 mostra um pequeno grupo construindo o circuito elétrico durante 

a investigação. 

Figura 4.4: Construção Circuito Elétrico Simples 

  

Fonte: A autora, 2019. 
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A Tabela 4.5, mostra algumas falas dos alunos durante o primeiro desafio, 

acender a lâmpada do circuito elétrico. 

 

Tabela 4.5 - Falas transcritas durante a montagem do circuito elétrico 

Professora Alunos 

Como podemos acender a 
lâmpada, utilizando apenas 

os materiais que temos 
disponíveis? 

Tem que ligar o positivo com negativo. 

Não pode ligar o positivo com o positivo, 
senão as cargas vão se afastar. 

Está saindo faísca! 

Ai! Tomei um choque! 

Não dá pra “ligar” a lâmpada usando apenas 
o lado positivo. 

Sem a pilha a lâmpada não funciona. 

Essa pilha está sem carga. 

Acendeu professora! 

Fonte: A autora, 2019. 

 
 

Nesta tarefa percebeu-se a associação que os alunos fizeram com os conceitos 

vistos na primeira aula, atribuindo a ideia sobre atração e repulsão de cargas elétricas 

ao acendimento da lâmpada. Identificaram a necessidade do gerador de energia ao 

mencionar sobre a importância da pilha elétrica no circuito, ainda que 

desconhecessem seu real funcionamento.  

Aproveitando a fala de um dos alunos ao mencionar que havia tomado um 

“choque”, foi feita uma abordagem sobre a voltagem da pilha elétrica, comparando-a 

com a tensão elétrica das tomadas da sala de aula e alertando-os sobre cuidados 

necessários para não sofrerem descargas elétricas.  

Posteriormente, apresentou-se aos alunos um quadro expositor com um 

circuito elétrico estruturado, no entanto, o fio condutor encontrava-se rompido, 

propositalmente, a fim de que os alunos pudessem testar a condutibilidade de 

variados materiais. No transcorrer das investigações, os estudantes associaram a 

condutibilidade dos objetos testados ao movimento dos elétrons apresentados na 

Série Triboelétrica. 
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A Figura 4.5 mostra os estudantes na montagem do circuito elétrico simples e 

no teste da condutibilidade dos materiais.  

Figura 4.5: Identificação da condutibilidade dos materiais testados em sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Neste experimento investigativo os educandos participaram com desenvoltura, 

apresentaram suas hipóteses livremente, sem preocupação com qualquer julgamento 

do grupo. Visto que todos trabalharam em cooperação, logo o acerto de um, constituía 

resposta a todos.  

A Tabela 4.6, na sequência, mostra as falas destacadas dos alunos durante o 

teste com os materiais condutores e isolantes no circuito elétrico. 
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Tabela 4.6 - Falas transcritas dos alunos no teste de condutibilidade elétrica 

Professora Alunos 

Quais materiais podemos 
conectar nas extremidades 

do fio rompido para 
conseguirmos fechar o 

circuito elétrico? 

O metal puxa os elétrons! 

Os elétrons não passam pela borracha. Eles 
ficam parados! 

O ouro é bom condutor! 

O cotonete não conduz. 

Professora Alunos 

Mas o que torna possível a 
movimentação dos elétrons? 
E por que a lâmpada acende? 

A pilha é uma carga de energia. 

Sem a pilha a lâmpada não acende. 

A pilha tem energia negativa e positiva. 

Se ligar o polo negativo com o polo negativo 
não vai acender a lâmpada. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Novamente é possível estabelecer relações nas falas dos alunos com o 

movimento de cargas elétricas trabalhado no primeiro encontro. Observa-se as 

respostas satisfatórias apresentadas pelos alunos ao mencionarem que “o metal puxa 

elétrons” e que “os elétrons não passam pela borracha”, sendo capazes de 

gradualmente compreenderem o conceito de corrente elétrica. Outro termo relevante 

na fala dos alunos refere-se aos elétrons, eles se apropriaram desse novo 

conhecimento com bastante tranquilidade.  

Percebe-se que a segunda pergunta foi respondida apresentando alguns 

conflitos concernente a função da pilha elétrica, entretanto, todas as afirmações 

colocadas pelos estudantes auxiliaram para o encaminhamento dos conhecimentos 

aceitos cientificamente. 

A Tabela 4.7, expressa outra questão apresentada pela professora durante o 

experimento com o circuito elétrico. Dentre os materiais dispostos, na montagem e 

testes do circuito, estavam pilhas variadas, de 1,5 volts e 12 volts, sendo que as 

dimensões da pilha de 12 volts eram menores do que as de 1,5 volts, assim os alunos 

associaram a tensão elétrica ao tamanho do gerador e logo surpreenderam-se.  
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Tabela 4.7 - Falas transcritas dos alunos na comparação com as pilhas elétricas 

Professora Alunos 

Uma pilha elétrica 
convencional tem 1,5 volts. 

Quantos volts tem essa pilha 
menor? 

Essa pilha é pequena, deve ter 0,5 Volt. 

Ela é mais fraca! 

Tem a metade! 

Nunca vi uma pilha desse tamanho. 

Fonte: A autora, 2019. 

 
Nesta questão, a comparação das pilhas elétricas foi favorável à apresentação 

do instrumento medidor de grandezas fundamentais em eletricidade, o multímetro. 

Entretanto, a única medição verificada nesta sequência didática, foi da tensão elétrica 

(volts). 

 Os alunos testaram a voltagem das pilhas no multímetro, equipamento 

desconhecido por alguns, outros já tinham visto, porém não compreendiam sua 

função. O uso do multímetro agregou valor à aula, visto o grande envolvimento das 

crianças neste momento da aplicação do produto educacional. 

A Tabela 4.8 demonstra outra situação problematizadora com as conjeturas 

expostas pelos alunos.  

 

Tabela 4.8 - Falas transcritas dos alunos na comparação das tensões elétricas 

Professora Alunos 

O que acontece se usarmos 
a pilha de 12 volts neste 

circuito? 

Se a pilha tem 12 volts, a luz vai ficar mais 

forte! 

Com a pilha de 12 volts vai explodir a 
lâmpada, já que a lâmpada é de 3 volts! 

Não é possível acender duas lâmpadas com 
apenas uma pilha de 1,5 volts. Agora, com a 
pilha de 12 volts elas acendem. 

Precisa de duas pilhas de 1,5 volts cada, para 
acender uma lâmpada de 3 volts. 

A lâmpada acende com a pilha de 12 volts 
normalmente. 

Fonte: A autora, 2019. 

 
Nesta experimentação, nota-se que os alunos foram capazes de associar a 

voltagem das pilhas elétricas com o funcionamento da lâmpada e a intensidade da 

luz. Muitas de suas indagações foram esclarecidas apenas por meio da 

experimentação e investigação. Eles construíram suas próprias respostas através das 
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tentativas durante o experimento. Vale ressaltar que para cada resposta encontrada 

uma nova dúvida surgia, assim perdurou em todo decorrer da SEI. 

A Figura 4.6, na sequência, retrata acerca do experimento demonstrativo usado 

para explicar sobre a diferença de potencial provocada pela pilha elétrica.  

O intuito foi em minimizar a abstração dos conceitos relativos a cargas elétricas 

e demonstrar uma analogia do que ocorre num circuito elétrico quando não há 

diferença de potencial, conduzindo-os ao real conhecimento da função da pilha 

elétrica. 

 

Figura 4.6: Experimento sobre a diferença de potencial – Pilha Elétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Ressalta-se algumas discussões expostas pelos alunos, após o experimento 

demonstrativo: “quando não há diferença de potencial, os elétrons ficam parados”, 

“quanto maior a diferença de potencial, mais rápido é o movimento dos elétrons”, “a 

pilha cria a diferença de potencial”.  

Observa-se que o experimento foi satisfatório e os alunos foram capazes de 

compreender a função da pilha elétrica como fonte geradora, que alimenta o circuito 

elétrico. Assim, posteriormente, ocorreu a introdução do conceito sobre corrente 

elétrica, sentido real e convencional da corrente.  

Utilizou-se como apoio o livro didático adotado pela unidade escolar para a 

sistematização dos conteúdos, que ocorreu mediante a leitura compartilhada, em aula 

dialogada.  
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O término do segundo encontro deu-se com os registros individuais, onde os 

alunos deveriam representar através de um desenho a construção de dois circuitos 

elétricos simples, sendo um fechado e outro aberto. 

A Figura 4.7, seguinte, mostra três atividades selecionadas com as respostas 

dos respectivos alunos (C, D e H). 

 

Figura 4.7: Ilustrações dos circuitos elétricos abertos e fechados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Na verificação dos trabalhos, percebe-se que os alunos compreenderam como 

ocorre a construção de um circuito elétrico, como também a função de cada elemento 

a ele destinado. Durante os experimentos envolvendo a montagem do circuito elétrico, 

a lâmpada foi usada sem o suporte (bocal) apenas no momento inicial, posteriormente 

o suporte foi usado em todo período de investigação. É conveniente explorar a 

construção do circuito sem o bocal em outros momentos, a fim de que compreendam 

melhor onde conectar as extremidades do fio condutor na lâmpada.  

Identifica-se o entendimento da corrente elétrica representada pelas setas, 

sendo duas no sentido real, alunos C e H e uma no sentido convencional, aluno D, 

como indica a Figura 4.7. No geral, os 25 alunos avaliados construíram o circuito 

elétrico em seus registros de forma apropriada, sem qualquer dificuldade. O 

(C) (D) (H) 
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entendimento quanto aos circuitos abertos e fechados foi satisfatório e deu-se por 

intermédio dos testes com os materiais condutores e isolantes. 

Nota-se que o trabalho investigativo favorece a assimilação dos conceitos 

trabalhados no processo ensino-aprendizagem, a educação está centrada no 

educando, no ato de aprender fazendo, na interação como outro, na construção e 

reconstrução dos conhecimentos testados. 

 

4.2.3 TERCEIRO ENCONTRO – Geração de energia e o Jogo Trilha Elétrons 

O terceiro encontro foi destinado à exploração dos conceitos relativos à 

geração de energia, corrente elétrica e usinas hidrelétricas. Iniciou-se as atividades 

solicitando aos estudantes, o retorno das respostas sobre a pesquisa proposta na aula 

anterior. Em aula dialogada os alunos colocaram suas conclusões para o grupo, 

explanaram as pesquisas registradas em seus cadernos, alguns citaram o próprio livro 

didático como referência e fonte de investigação.  

A Tabela 4.9 exibe, em síntese, as respostas dos alunos para a pesquisa 

proposta. 

 

Tabela 4.9 – Pergunta: “De onde vem a energia elétrica que chega até nossas casas?” 

Número de 
Alunos 

Análise sintetizada dos Alunos 

4 Vem da tomada. 

6 Vem dos postes e dos fios. 

3 Vem por cabos condutores. 

5 A energia elétrica é gerada pelas usinas elétricas. 

3 A energia elétrica, vem das usinas hidrelétricas. 

4 Não realizaram a pesquisa. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Verificou-se que apenas oito alunos apresentaram algum conhecimento 

relacionado à usinas hidrelétricas, os demais centralizaram suas ideias em aparatos 

e equipamentos condutores de energia elétrica, não em como essa energia é gerada. 

Durante a conversa em sala de aula, um aluno comentou que deveria existir uma pilha 

gigante capaz de fornecer energia elétrica em todas as casas. Logo outro aluno 
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contestou, “mas o que acontece quando a bateria acaba?”. Assim, destinou-se um 

tempo para o levantamento das hipóteses e troca de informações, em seguida, tornou-

se necessária a intervenção da professora esclarecendo questionamentos e 

provocando outros novos. 

Nesta aula propôs-se apresentar aos estudantes outras fontes geradoras de 

energia elétrica, entre elas o dínamo. Com o propósito de aproximar o assunto em 

questão com a realidade das crianças, pensou-se em explorar um recurso comum do 

cotidiano deles, tratou-se de uma bicicleta com faróis de Led conectados a um dínamo. 

Para tanto, durante a experimentação a bicicleta serviu apenas como aparato do 

circuito elétrico a ser investigado, ela foi posicionada com as rodas voltadas para cima.  

Sugere-se ao professor que desejar aplicar essa sequência de ensino 

investigativa, avaliar qual melhor recurso a ser utilizado, a bicicleta, ou adaptá-la por 

lanternas com dínamo a manivela. 

A Figura 4.8 mostra os alunos durante o experimento com a bicicleta, após a 

explanação do problema, onde abordou-se a seguinte situação: “Temos todos os itens 

que um circuito elétrico precisa ter nesta bicicleta, entretanto, por que a lâmpada não 

acende? O que precisa ser feito para acendê-la?”. 

 

Figura 4.8: Experimento com a bicicleta e o dínamo à manivela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Os alunos se interessaram e participaram ativamente. Levantaram 

questionamentos, testaram suas hipóteses, trabalharam em cooperação, 

investigaram, manipularam os materiais e chegaram à resposta para o problema, no 

intervalo de tempo de 8 minutos, aproximadamente. 
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Destaca-se algumas falas dos alunos durante a experimentação, conforme 

indica a Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 – Falas transcritas durante o Experimento com a bicicleta e o dínamo 

Análises dos Alunos 

Tem que girar a roda da bicicleta para as lâmpadas acenderem. 

Tem que ter esse objeto aqui. (referindo-se ao dínamo) 

Tem que ter força para ter a luz. 

A roda da bicicleta transmite um tipo de energia, que junta com a energia 

daquela caixa(dínamo), então, elas se fundem e passam pelo fio, fazendo a 

lâmpada acender. 

Quando a roda está parada a luz fica apagada, mas quando gira a roda ela 

acende. 

Fonte: A autora, 2019. 

Verificou-se nos relatos dos alunos noções implícitas quanto as ideias de 

trabalho e força. Eles associaram o movimento das rodas com a geração de energia 

elétrica. Um aluno identificou que o giro da roda da bicicleta transmite um tipo de 

energia e o dínamo outra, referindo-se a energia elétrica e possivelmente a cinética.  

Posteriormente exibiu-se um vídeo didático educativo sobre eletricidade. O uso 

do vídeo oportunizou a retomada de conceitos sobre corrente elétrica, a história de 

Benjamin Franklin e encaminhou a ação do professor para introdução de novos 

conceitos, como: a ideia de energia mecânica, geração e distribuição de energia, 

descargas elétricas provocada pelos raios e o funcionamento das usinas hidrelétricas 

através dos geradores de energia.  

A Tabela 4.11 destaca determinadas falas dos alunos após a exibição do vídeo. 

Tabela 4.11 - Falas transcritas após o vídeo “De onde vem a eletricidade?” 

Fonte: A autora, 2019. 

Análises dos Alunos 

Precisamos da chuva, porque as águas dos rios fazem girar as turbinas do dínamo 

para gerar energia. 

A chuva é importante para termos luz, então, por que a luz acaba quando chove? 

A luz acaba quando chove, porque cai raios e atinge os fios. 

Dependendo do lugar que o raio cair, pode acabar a luz. 

Por que a luz acaba em um lugar e em outro não? 

Nem sempre tem raios e a luz acaba. Por quê? 
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As indagações dos alunos foram esclarecidas no período da sistematização 

dos conteúdos, através da utilização do livro didático e intervenções da professora. 

Notou-se que o uso do vídeo despertou vasto desequilíbrio nas concepções 

preestabelecidas pelos alunos, assim eles reconfiguraram suas conjecturas e 

ampliaram suas informações. Verificou-se nos depoimentos transcritos, ideias 

referentes a raios como descargas elétricas e a importância da força da água para 

acionar as turbinas das usinas hidrelétricas. Foi possível associar o experimento do 

dínamo da bicicleta ao movimento de queda da água, ambos convertem energia 

mecânica em energia elétrica.  

Na sequência, a turma foi distribuída em pequenos grupos, com no máximo 5 

alunos, para apresentação do jogo didático educativo, Trilha Elétrons. O jogo foi criado 

como intuito de explorar assuntos envolvendo cargas elétricas, circuito elétrico, 

geração de energia, corrente elétrica, tensão elétrica, materiais condutores e 

isolantes, sendo esses trabalhados por meio de uma atividade lúdica e integradora. 

Sua descrição completa de montagem e uso está no APÊNDICE 3. Os alunos 

participaram com desenvoltura da tarefa proposta, como indica a Figura 4.9. 

Figura 4.9: Aplicação do Jogo Trilha Elétrons 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Ao final da aplicação do jogo foi solicitado aos alunos que emitissem opiniões 

a respeito do Trilha Elétrons e da forma como foi apresentado, se ele auxiliou na 

consolidação dos conteúdos ou dificultou a assimilação deles.   
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A Tabela 4.12 mostra as afirmações dos educandos após as partidas.  

 

Tabela 4.12 - Registros transcritos após o Jogo Trilha Elétrons 

Avaliação dos alunos sobre o Jogo 

Eu adorei o jogo, a gente pode jogar em qualquer lugar e ensina as coisas sobre 
energia. 

Eu gostei muito, me ajudou a entender a matéria. Eu queria até fazer uma prova, 
para gente nunca esquecer. 

O jogo é legal, competitivo e ensina energia elétrica. 

O jogo é divertido, interessante, bom para jogar com os amigos e até com a família. 

Amei o jogo, muito criativo. 

Adorei o jogo, quase ganhei. 

Muito legal, a gente repensa sobre as aulas e aprende mais. 

Um ótimo jogo sobre eletricidade. 

Eu achei muito legal, me ajudou a entender um pouco mais sobre energia elétrica. 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Percebe-se nos depoimentos destacados na Tabela 4.12, que o objetivo com o 

uso do jogo foi alcançado. Os alunos tiveram grande aceitação pelo jogo Trilha 

Elétrons. Durante a brincadeira, eles argumentaram, trocaram conhecimentos e 

esclareceram as dúvidas existentes entre si. Atuaram com autonomia, não sendo 

preciso fazer muitas intervenções. O tempo destinado para essa atividade foi de 

aproximadamente, 25 minutos. A Tabela 4.12 representa as considerações de apenas 

40% da turma, entretanto, os demais registros revelam as mesmas estimas. Todos os 

alunos avaliaram o jogo como um ótimo recurso didático pedagógico.  

Em seguida, como registro individual, solicitou-se aos alunos a representação 

do funcionamento de uma usina hidrelétrica por meio de uma ilustração. No geral, 

todos os alunos conseguiram demonstrar entendimento desse processo, desenhando 

todas as etapas e elementos fundamentais ao seu funcionamento.  
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A Figura 4.10 representa as ilustrações de quatro alunos selecionados. 

 

Figura 4.10: Representação ilustrada do funcionamento de uma usina hidrelétrica 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Observa-se que os quatro alunos identificados na Figura 4.10, compreenderam 

a necessidade de armazenar a água, para que ela posteriormente, através do 

desnível, produza o giro das turbinas e acione gerador. Vale destacar que os alunos 

chamaram “dínamo” os geradores, mostrando que viram relação entre o experimento 

com bicicleta e com o funcionamento das usinas, em um indício de generalização do 

conhecimento. Verificou-se que os alunos entenderam como ocorre o processo de 

distribuição de energia elétrica e responderam com perceptibilidade a pesquisa 

inicialmente proposta neste terceiro encontro. 

  

(B) (A) 

(D) (C) 
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4.2.4 QUARTO ENCONTRO – Consolidação da aprendizagem e o Jogo 

Dominelétrico 

 

O quarto encontro foi designado à retomada e consolidação dos conteúdos. A 

estratégia usada nesta abordagem aconteceu em aula dialogada, destacando os 

conceitos contemplados nos três últimos encontros dessa sequência didática. Nessa 

etapa, todas as falas dos alunos foram registradas na lousa, com o propósito de 

estruturar o pensamento e desencadear novas lembranças. 

A Tabela 4.13 destaca os relatos dos estudantes durante a retomada dos 

conceitos trabalhados nos encontros anteriores. 

 

Tabela 4.13 - Falas transcritas dos alunos na retomada dos conteúdos    

Professora Alunos 

Iniciamos nossa primeira 
aula falando sobre 

eletricidade e durante todos 
os demais encontros 
tratamos diferentes 

assuntos relacionados a 
esse conceito. Quais 

assuntos foram esses? 

Elétrons, que transportam cargas elétricas 
negativas. 

Usinas hidrelétricas. 

Corrente elétrica. 

Circuitos elétricos abertos e fechados. 

Como a energia elétrica chega em nossas 
casas. 

Portadores de cargas elétricas negativas e 
positivas. 

Distribuição de energia elétrica. 

Os átomos, nêutrons, prótons e elétrons. 

Bons e maus condutores de energia. 

Dínamo. 

Pilha elétrica e baterias. 

Postes, torres e fios condutores. 

Raios e choques elétricos. 

Volts e o multímetro. 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Verifica-se nos depoimentos dos estudantes a ideia sobre cargas elétricas 

elementares que inexistia no primeiro encontro, além de conceitos relacionados a 

geração de energia, corrente elétrica, condutibilidade, distribuição e tensão elétrica. 
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Durante a abordagem dos temas, os alunos complementavam as explicações dos 

colegas com coerência e clareza. Eles discorreram sobre os conceitos apresentados 

na Tabela 4.13 demonstrando aperfeiçoamento e desenvolvimento dos 

conhecimentos alcançados durante todo o processo.  

Seguidamente, todos os registros do quadro foram apagados, visto que 

comprometeria a atividade final desta aula. Na sequência, foi exibido o vídeo didático 

educativo, Eletricidade, abordando assuntos pertinentes aos cuidados necessários 

com as descargas elétricas. O vídeo apresenta uma linguagem condizente com a faixa 

etária e os estudantes demonstraram interesse diante do tema tratado na exibição. 

Dentre os 24 alunos presentes, apenas 3 alunos mostraram-se indiferentes com a 

proposta. No entanto, após a apresentação do vídeo, eles desejaram compartilhar 

experiências do cotidiano relacionadas a choques elétricos. Foi um momento de 

discussões e orientações quanto as formas de prevenção para não sofrerem futuras 

descargas elétricas. 

Recorreu-se ao uso do livro didático adotado pela unidade escolar para a 

sistematização dos conteúdos, que se deu mediante leitura dinâmica compartilhada. 

O livro informa sobre os cuidados com descargas elétricas, corrente elétrica, materiais 

condutores e isolantes, conforme explanado anteriormente no vídeo.  

Para o quarto encontro, utilizou-se o outro jogo didático educativo criado para 

o produto educacional, o jogo Dominelétrico. Sua aplicação ocorreu em pequenos 

grupos, com no máximo 4 alunos, como indica a Figura 4.11. Neste jogo existe a 

opção de jogadas individuais ou em duplas, entretanto, nesta sequência as jogadas 

deram-se individualmente. Os estudantes precisam conhecer não apenas as regras 

do jogo como também os conceitos a ele relacionados. Nota-se que os jogadores 

devem construir um circuito elétrico fechado e ao mesmo tempo criar estratégias para 

garantir que o jogador adversário não feche o circuito primeiro, levando o educando a 

refletir sobre os conhecimentos adquiridos durante a SEI. 
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Figura 4.11: Aplicação do Jogo Dominelétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 
Fonte: A autora, 2019. 

   

O tempo reservado a essa atividade foi de aproximadamente 25 minutos. Os 

alunos compreenderam o principal objetivo do jogo, contudo, foi preciso fazer diversas 

intervenções a fim de esclarecer melhor as regras. Logo, os minutos disponibilizados, 

não atenderam às expectativas dos estudantes. Sugere-se que reserve mais tempo à 

aplicação deste jogo. 

Apesar desse imprevisto, os alunos construíram estratégias, trabalharam de 

forma amigável e integradora. Muitos conceitos foram explorados através do jogo e 

foi possível observar a aprendizagem dos alunos durante as etapas das construções 

dos circuitos elétricos abertos e fechados. No geral, todos os alunos avaliaram o jogo 

Dominelétrico como recurso satisfatório para a consolidação dos conteúdos.   

Ao término dessa SEI, solicitou-se que os estudantes, reconstruíssem outro 

mapa mental, assim como fizeram no primeiro encontro, tendo como ideia central o 

termo eletricidade. O objetivo dessa tarefa consiste em avaliar se os alunos 

conseguiram ampliar e reconfigurar seus conhecimentos (MOREIRA16, 2017, p.159). 

 As Figuras 4.12 e 4.13, mostram os mapas mentais finais dos oito alunos 

referidos no primeiro encontro para análise dos resultados.  

 

 

 
16 Moreira, Marco Antônio,1942- Teorias de aprendizagem/ Marco Antônio Moreira. 2. ed. ampl. – 
[Reimpr.]. – São Paulo: E.P.U., 2017. 
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Figura 4.12: Construção do Mapa Mental Final – Alunos A, B, C e D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Verifica-se que o aluno A reconfigurou suas ideias em relação ao primeiro 

mapa, cujo pensamento voltava-se apenas a modalidades esportivas ao tratar sobre 

eletricidade. Ele, que apesar de ser um aluno de difícil socialização, conseguiu 

interagir com o grupo durante os experimentos investigativos e os jogos didáticos 

educativos. 

Observa-se que os alunos B e D ampliaram seus conhecimentos, diferentes 

dos primeiros mapas, onde pensavam-se apenas em aparelhos eletrodomésticos, 

baterias, luz e energia. Nota-se que as ideias relacionadas a cargas elétricas 

elementares, corrente elétrica, geração de energia, entre outras, estão presentes nos 

últimos mapas.   

O aluno C, na Figura 4.12, demonstrou crescimento conceitual, observa-se que 

ele foi capaz de reconfigurar seu pensamento em relação ao primeiro mapa. Em sua 

concepção, no primeiro mapa, o termo eletricidade, referia-se a carro, cadeira, 

cabeça, avó e raio. Percebe-se no mapa mental final que o aluno explora conceitos 

(A) 

(D) (C) 

(B) 
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relativos a circuitos elétricos, distribuição de energia, aparelhos eletrodomésticos, 

cargas elétricas elementares e geração de energia. Ele reescreveu a palavra raio 

compreendendo-a como descarga elétrica, segundo relato do aluno em aula. 

 

Figura 4.13: Construção do Mapa Mental Final – Alunos E, F, G e H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Na Figura 4.13, nota-se que os alunos E e F ampliaram seus conhecimentos, 

mantiveram as ideias apresentadas no mapa inicial, entretanto, no segundo mapa eles 

explanaram sobre tensão elétrica (volts), cargas elétricas, geração de energia e 

corrente elétrica. O aluno E também destacou sobre circuitos elétricos abertos e 

fechados. O aluno F sobre raio, descargas elétricas, fio condutor e luz, associando-os 

a eletricidade.  

Pode-se observar que o aluno G associou raio a corrente elétrica, as cargas 

elétricas ele procurou colocá-las próximas, assim como o circuito elétrico aberto e 

fechado. Em relação ao primeiro mapa, o aluno progrediu e ampliou suas concepções. 

(E) 

(H) 

(F) 

(G) 
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Nota-se que o aluno H, no mapa inicial destacou que eletricidade refere-se a 

felicidade, objetos elétricos, luz, importante e energia. Essas foram as palavras 

apresentadas por ele no primeiro encontro. No mapa final, como mostra a Figura 4.13, 

o aluno H associa eletricidade a cargas elétricas positivas e negativas, tensão 

elétricas, raio, descargas elétricas e geração de energia.   

As respostas dos alunos de modo geral, apresentaram ampliações e 

reconfigurações pertinentes e satisfatórias, ao que foi proposto no mapa mental final.    

A sequência de ensino investigativa finalizou-se com a aplicação de um 

questionário avaliativo sobre o trabalho desenvolvido nos quatro encontros. O 

principal interesse com esse questionário foi em primar pela participação dos 

estudantes, valorizando e atendendo suas contribuições e críticas.   

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL PELOS ALUNOS  

O produto educacional oportunizou vasta abordagem de fenômenos físicos 

relativos ao conceito eletricidade. Inicialmente os alunos não apresentaram qualquer 

noção sobre as partículas elementares, cargas elétricas ou mesmo corrente elétrica. 

A introdução desses conceitos processou-se de maneira espontânea, por meio dos 

experimentos investigativos. A participação e curiosidade dos estudantes foram 

constantes e enriqueceram as aulas desenvolvidas. Os educandos sentiram-se como 

protagonistas do próprio conhecimento, elaboraram estratégias individual e 

coletivamente, durante as tentativas para resolução dos problemas apresentados. 

Ambos, educador e educandos, atuaram em cooperação em todo andamento da SEI. 

No primeiro encontro, mesmo não sendo aplicado pela professora regular da 

turma, os estudantes foram bem receptíveis. Demonstraram interesses e entusiasmos 

com os experimentos executados em sala. Realizaram as atividades solicitadas com 

tranquilidade, sem a preocupação com a obtenção de notas (Médias). Ainda assim, 

os objetivos específicos daquele encontro, no geral, foram atingidos.    

No segundo encontro o problema apresentado provocou inquietude nas 

crianças. A construção do circuito elétrico e verificação da condutibilidade dos 

materiais ampliou o vocabulário dos educandos. Eles conseguiram relacionar os 

conhecimentos próprios com os fenômenos científicos observados, reconfigurando 

seus pensamentos constantemente.  
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No terceiro encontro, apesar da incerteza do uso da bicicleta com o dínamo ser 

um possível fator de distração, os estudantes compreenderam o objetivo da proposta 

e atuaram coletivamente na tentativa de apresentar uma solução para o problema. 

Eles participaram ativamente e realizaram as atividades com autonomia, 

demonstrando aperfeiçoamento dos conceitos adquiridos. O uso do jogo, “Trilha 

Elétrons”, neste encontro, foi uma ferramenta eficaz para verificação da 

aprendizagem. Os alunos se envolveram, no entanto, se queixaram do pequeno 

tempo destinado à atividade com o jogo. 

No quarto encontro foi possível notar o amadurecimento e segurança dos 

estudantes ao apresentarem questões referentes à fenômenos envolvendo o conceito 

eletricidade. A linguagem deles demonstrava o crescimento conceitual e científico. O 

uso do jogo, “Dominelétrico”, ao término da sequência didática, atraiu a atenção dos 

alunos. Eles utilizaram muitos dos conhecimentos construídos, durante todos os 

encontros de aplicação, na tentativa de vencerem as partidas do jogo. Novamente, 

lamentaram o curto tempo destinado à atividade com o jogo. Vale ressaltar que esse 

jogo é mais complexo que o primeiro. Por tanto, seria mais adequado dedicar um 

tempo maior que 25 minutos para sua exploração. 

Um questionário avaliativo final (APÊNDICE 2, Atividade 8) com cinco questões 

foi aplicado para verificar se o desenvolvimento da SEI correspondeu às expectativas 

dos estudantes. Dos vinte e cinco alunos participantes dessa investigação, apenas 

um aluno não estava presente no último encontro.  

Seguidamente, são demonstradas as questões aplicadas no questionário 

avaliativo da SEI, acoplados dos gráficos com dados referentes as respostas de vinte 

e quatro estudantes, para análise geral dos resultados. 
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Questão 1: Como você avalia os quatro encontros que tivemos juntos investigando 

sobre o conceito eletricidade? 

 

Figura 4.14: Gráfico com as repostas dos alunos para cada categoria da questão 1. 

Fonte: A autora, 2019. 

Durante as conversas com os alunos, foi possível identificar que eles 

classificaram os quatro encontros destinados às aulas de Ciências como oficinas, não 

aulas regulares como as tradicionais aulas expositivas. No entanto, todos os 

conteúdos abordados na SEI foram cobrados na avaliação somativa da unidade 

escolar e nenhum aluno ficou com média inferior a 6,0 nos resultados finais apurados. 

Sugeriram que mais encontros como os da SEI acontecessem durante todo o ano 

letivo. 

Questão 2: Como você avalia sua participação e envolvimento durante as aulas? 

Figura 4.15: Gráfico com as repostas dos alunos para cada categoria da questão 2. 

Fonte: A autora, 2019. 

A aplicação da SEI transcorreu numa turma que vinha apresentando muitos 

problemas de comportamento durante o ano letivo de 2018. Os dados apontados na 

Figura 4.15 foram satisfatórios, segundo relatos da professora regular da turma. Nota-

0

5

10

15

20

25

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM

21

2
1 0

QUESTÃO 1

0

2

4

6

8

10

12

14

ÓTIMA-PARTICIPATIVO BOA REGULAR RUIM-INDIFERENTE

13

5 5

1

QUESTÃO 2



87 
 

se que 75% dos alunos avaliaram suas participações como ativas, com boa interação 

durante as aulas.  

Questão 3: Os materiais utilizados e experimentos realizados contribuíram para a 

construção do seu conhecimento? 

Figura 4.16: Gráfico com as repostas dos alunos para cada categoria da questão 3. 

Fonte: A autora, 2019. 

Os alunos destacaram a contribuição dos jogos educativos no âmbito escolar. 

Em seus relatos mencionaram acerca da interação que foi proporcionada entre os 

grupos e como foi prazerosa a abordagem dos conteúdos através de uma atividade 

lúdica e dinâmica. Os experimentos investigativos também ganharam a atenção dos 

estudantes, por vezes, desejaram manipular os materiais testados, sempre 

apresentando possíveis respostas aos problemas expostos. 

Questão 4: Os vídeos educativos auxiliaram a consolidar os conceitos abordados 

durante as aulas? 

Figura 4.17: Gráfico com as repostas dos alunos para cada categoria da questão 4.

 

Fonte: A autora, 2019. 

Inicialmente, no primeiro vídeo exibido “De onde vem a eletricidade? Kika 

Episódio 3” por tratar-se de imagens ilustradas, os estudantes tiveram certa aversão 
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pela proposta, porém em curto período foi possível identificar as mudanças nas 

feições dos educandos e o interesse deles foi predominante. Os vídeos selecionados 

auxiliaram na consolidação e progressão dos conteúdos contemplados.   

Questão 5: Como você avalia o Jogo Dominelétrico? 

 
Figura 4.18: Gráfico com as repostas dos alunos para cada categoria da questão 5. 

Fonte: A autora, 2019. 

Os estudantes ficaram deslumbrados com o jogo Dominelétrico, mostraram-se 

interessados em conhecer as regras e realizar as jogadas. Embora não se tenha 

mencionado sobre o jogo Trilha Elétrons neste questionário final, observou-se, como 

indica anteriormente a Tabela 4.12 e a Figura 4.18, que a utilização dos jogos como 

recurso didático favoreceu a aproximação entre os estudantes, eles trabalharam em 

cooperação, esclarecendo os conteúdos pertinentes às regras dos jogos. No decorrer 

da competição, todos os alunos se envolveram ativamente e utilizaram os 

conhecimentos adquiridos com o propósito de vencer as partidas dos jogos. 

No geral, ficou explícito que o uso da sequência de ensino investigativa, como 

metodologia, promoveu a aprendizagem de forma prazerosa e significativa. Os 

recursos didáticos oferecidos atenderam às expectativas de docentes e discentes. 

Ainda que as atividades propostas nesta sequência, não se configurassem numa 

avaliação somatória, também foi possível identificar o bom aproveitamento dos 

alunos, no somatório das notas finais do bimestre na disciplina de ciências. Verificou-

se, que todos mantiveram-se acima da média estabelecida pelo município onde o 

produto educacional foi aplicado.  
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Capítulo 5 

Conclusões 

O objetivo desta pesquisa foi estruturar uma sequência didática fundamentada 

no ensino de ciências por investigação abordando conceitos de eletricidade. Além 

disso, um manual do professor foi planejado com orientações, estudos e sugestões 

de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula. Ainda, dois jogos didáticos 

educativos foram criados para comporem essa dissertação, com o intuito de 

consolidar os conteúdos trabalhados e despertar nos educandos o interesse pela 

aquisição de conceitos científicos.  

Considera-se relevante disponibilizar um material didático que norteie a prática 

de professores, nas aulas de ciências físicas, onde a construção do conhecimento 

acontece através de problematizações e argumentações. Assim, com esta sequência 

de ensino investigativa, alunos e professores podem atuar em regime de colaboração, 

sendo o aluno protagonista do processo ensino-aprendizagem.  

A metodologia utilizada foi satisfatória e alcançou os objetivos propostos com 

grande êxito, mesmo tratando-se de uma turma que vinha apresentando problemas 

disciplinares, todos se mostraram intensamente participativos. No decorrer da 

aplicação da sequência, foi evidenciado que o ensino por investigação favoreceu a 

construção do conhecimento pessoal, observado durante os depoimentos dos alunos 

nas aulas. Tal como, contribuiu no processo de socialização, envolvendo aqueles 

alunos mais inibidos. Cada problema apresentado entusiasmava as crianças. Elas 

expunham suas concepções, levantavam suas hipóteses na tentativa de encontrarem 

uma possível solução para o problema. Os experimentos selecionados foram bem 

aproveitados e contribuíram para a sistematização dos conteúdos. Vale destacar que, 

no primeiro encontro o experimento com o canudo trouxe inquietação por não ocorrer 

da forma prevista. Contudo, não prejudicou o andamento da aula. Como 

consequência, atraiu a atenção dos alunos, que se mostraram solidários e curiosos a 

fim de testarem o funcionamento do experimento. 

Acredita-se que a proposta de ensino por meio da investigação e 

argumentação, mediadas por sequências de ensino investigativas, seja o caminho 

para erradicar o analfabetismo científico (CARVALHO; SASSERON, 2011; 2017).    
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SEQUÊNCIA DE ENSINO INVESTIGATIVA PARA O ESTUDO DE 
ELETRICIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL – 

 ATIVIDADES EXPERIMENTAIS E JOGOS LÚDICOS 
 
 
 

Caro Colega,  

A Sequência de Ensino Investigativa (SEI) para o estudo de Eletricidade para o 5º ano 

do Ensino Fundamental é um Produto Educacional, parte da dissertação do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), no Instituto de Ciências Exatas (ICEx), 

no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), localizado na cidade de Volta 

Redonda (RJ).  

As aulas propostas nesta Sequência são destinadas à alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, onde abordamos o estudo de Eletricidade: geração, corrente elétrica e 

circuito elétrico. Em consonância com a proposta apresentada pela Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC) (BRASIL, 2017), utilizamos como referência uma das três unidades 

temáticas, Energia e Matéria. Este material também está em conformidade os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997) e para a construção deste Produto Educacional 

direcionamos nossos estudos no bloco Recursos Tecnológicos, inserido nos conteúdos de 

Ciências Naturais no Ensino Fundamental. 

O ensino por investigação e experimentação no Ensino Fundamental tem como 

precursoras dessa temática de pesquisa em Ensino de Ciências, a professora doutora Anna 

Maria Pessoa de Carvalho e a professora doutora Lucia Helena Sasseron.  

A proposta foi elaborada para aplicação prevista em quatro encontros, sendo cada 

encontro de aproximadamente 1 hora e 40 minutos. O trabalho apresenta estratégias de 

ensino através de experimentos investigativos, com recursos didáticos lúdicos e acessíveis, 

entre eles, adicionamos a construção de dois Jogos Didáticos Educativos. A abordagem dos 

conteúdos ocorre a partir de uma situação-problema a ser solucionada em parceria entre 

professor e alunos. 

Demonstraremos a seguir o detalhamento da sequência com todas as atividades e seu 

encadeamento para aplicação.  

    

                           Cordialmente, 

Professora Thalita Leite de S. Escanilha e  

Professor Doutor José Augusto Huguenin 
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Primeiro Encontro – 2 Aulas (50 minutos/aula) 

 

Conceitos:  Eletrização e Cargas Elétricas. 

Objetivo Geral: Compreender os conceitos de eletrização e cargas elétricas através de 

experimentos lúdicos. 

Recursos Didáticos: Materiais listados nos experimentos; Folhas de atividades dirigidas 

(APÊNDICE 2, Atividades 1, 2, 3). 

 

 Procedimentos Metodológicos 

 

No primeiro encontro, a aula deve ser iniciada com breve conversa e explicação sobre 

mapas mentais17, contudo, a expressão mapa mental não deve ser usada durante a aula 

dialogada, apenas alguns exemplos com outros temas, a fim de esclarecimentos, devem ser 

construídos coletivamente como demonstração (MOREIRA, 2010). O propósito dessa 

atividade é de identificar os conhecimentos preexistentes dos educandos e obter um registro 

individual destes sobre o conceito eletricidade. Este conceito representa a ideia central do 

mapa mental inicial e encontra-se no APÊNDICE 2, Atividade 1.  

Considerando os estudos voltados à energia, iniciaremos esta aula com experimentos 

que reportam os conceitos de eletrização e cargas elétricas. Para tanto, caro professor, você 

precisará de alguns simples materiais descritos a seguir. Com esses materiais, será possível 

discutir sobre a transferência de cargas elétricas entre dois corpos, o fenômeno da eletrização. 

O primeiro passo desta Sequência de Ensino Investigativa consiste na apresentação 

dos materiais e do problema. Crie um ambiente acolhedor, procure organizá-los de forma 

onde todos possam manipular e discutir abertamente sobre os desafios a serem 

apresentados. Uma sugestão seria posicioná-los em semicírculo, mas cabe avaliar o melhor 

aproveitamento em cada turma.    

Faça a demonstração dos materiais e em aula dialógica exponha o primeiro problema: 

“Como podemos fixar este canudo no quadro branco?”. 

 Sugere-se ao professor, incentivar os alunos a levantarem hipóteses de como e quais 

recursos são necessários para fixar o canudo ao quadro. Caso a unidade escolar não tenha 

o quadro branco, o professor deve adaptar o experimento utilizando a superfície de outro 

 
17 Um mapa mental é um diagrama que se elabora para representar ideias, tarefas ou outros conceitos 
que se encontram relacionados com uma palavra-chave ou uma ideia central, e cujas informações 
relacionadas em si são irradiadas (em seu redor). Disponível em:< https://conceito.de/mapa-mental˃. 
Acesso em: 15 jan. 2019 

https://conceito.de/mapa-mental
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material, conforme indicado na tabela da Série Triboelétrica18, ou mesmo similar à do quadro 

branco.  

Segundo interpretação da Série Triboelétrica, o quadro branco ou material constituído 

por vidro, tem muita facilidade em adquirir cargas elétricas positivas, ao contrário do canudo, 

que possui maior facilidade em receber cargas elétricas negativas. O que torna válida a 

demonstração do experimento, pois cargas elétricas com sinais opostos se atraem. 

Certamente, após breve espaço a respostas, eles argumentarão que o canudo será 

fixado com cola, durex, nylon, enfim, recursos usuais do cotidiano. Cada participação deve 

ser valorizada, a fim de envolvê-los em todo decorrer da aula.  

Seguidamente o professor propõe um novo desafio, fazendo a seguinte pergunta: “E 

se não tivéssemos nenhum desses recursos, como poderíamos fixar o canudo ao 

quadro/objeto?”.  

Neste momento destine um tempo para troca de informações e tentativas de soluções 

ao problema entre os alunos. Professor, peça-os para utilizarem apenas o guardanapo como 

alternativa de solução ao problema. “Como o canudo poderá ser fixado ao quadro utilizando 

apenas o guardanapo?”. Novamente desprenda-se de um pequeno período para o 

levantamento de hipóteses e possíveis soluções.  

Em seguida realize a demonstração do experimento. Esfregue o canudo contra o 

guardanapo deixando-o eletrizado negativamente. O quadro branco não sofrerá nenhum 

estímulo e suas cargas elétricas ficarão em seu estado neutro, porém ao aproximar-se de um 

corpo eletrizado, ele tende a ceder elétrons. Conforme indicado na tabela da Série 

Triboelétrica. Assim, ao aproximar os dois corpos com cargas elétricas distintas, eles serão 

atraídos. Em aula dialogada, sistematize os conteúdos e procure enfatizar os conceitos como 

materiais eletrizados, cargas elétricas positivas e negativas.  

Proponha um novo desafio com a mesma abordagem, dessa vez utilizando o 

guardanapo, a régua e os pedaços de papéis de alumínio. O alumínio contém mais cargas 

elétricas positivas e a régua, como o canudo, apresenta maior quantidade de cargas elétricas 

negativas. Logo, se esfregar o guardanapo contra a régua, conforme realizado no experimento 

anterior, a régua ficará eletrizada negativamente e atrairá os pedaços de papéis de alumínio. 

Neste segundo experimento, apresente um novo problema: “Como podemos retirar os 

papéis de dentro de um copo, sem movimentá-lo, utilizando apenas o guardanapo e a régua?”. 

Espera-se que os alunos sejam capazes de relacionar com a primeira situação demonstrada. 

 
18  A série triboelétrica é uma tabela que indica os materiais que se eletrizam positiva ou 
negativamente após sofrerem eletrização por atrito. A eletrização é o processo pelo qual se gera o 
ganho ou perda de elétrons em um corpo. Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/fisica/serie-
triboeletrica.htm>. Acesso em: 7 jul. 2019. 

https://brasilescola.uol.com.br/fisica/serie-triboeletrica.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/serie-triboeletrica.htm
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 Professor, procure oportunizar um momento de diálogos entre os alunos, acompanhe 

e argumente criando possibilidades, desafie-os a buscarem alternativas para solução do 

problema. Deixe os alunos manipularem os materiais, testarem suas ideias até que cheguem 

à resposta. Esteja articulando e fazendo as interferências necessárias em todas as etapas do 

experimento. A conclusão dos desafios deve ocorrer em consonância com o trabalho do 

professor e alunos.  

Os dois experimentos retratam a condição em que corpos carregados com cargas 

diferentes se atraem. Nota-se que apenas um dos materiais foi eletrizado, negativamente, ao 

ser esfregado contra o guardanapo, o outro material ficou no seu estado neutro, sem sofrer 

interferências/ excitação. 

 O terceiro experimento elucida sobre repulsão entre dois corpos com cargas elétricas 

similares. Para sua demonstração, se faz necessário o uso da linha de nylon, ou linha de 

algodão, duas bexigas, onde uma fique amarrada à linha e estendida a uma altura ideal à 

visualização de todos. Posteriormente esfregue as bexigas nos cabelos, deixando-as 

eletrizadas negativamente. Em seguida aproxime as bexigas na mesma direção em que foram 

eletrizadas. Assim é possível certificar nesse experimento, que as bexigas se afastam, pois 

ambas cargas estão carregadas negativamente. Comprovando a condição de corpos com 

cargas elétricas iguais se repelem.   

 Caríssimo professor, impulsione seus alunos a manipularem os materiais, permita que 

eles testem o experimento e reflitam quanto aos seus erros e acertos. Em seguida, sistematize 

os conteúdos abordados através da leitura dinâmica e dialogada do texto conceitual – 

APÊNDICE 2, Atividade 2.   

 A avaliação desta SEI, ocorre durante todo processo ensino aprendizagem. Para tanto, 

certifique-se da participação dos educandos, suas curiosidades, seus interesses e registre ou 

grave em áudio suas falas, a fim de valorizar o aproveitamento dos alunos na aula.  

 

Registrar a experiência individualmente 

Como registro individual do educando, proponha que cada aluno represente, através 

de desenhos e/ou registros, sobre os assuntos tratados neste primeiro encontro, suas 

curiosidades e motivações. Para essa atividade utilize o APÊNDICE 2, Atividade 3. 

Momento de Pesquisa - Tarefa de casa 

 

Como tarefa de casa, solicite aos alunos que providenciem para o próximo 

encontro/aula, os seguintes materiais (Sugestões de materiais condutores e isolantes): 

► Canudos de plástico; 

► Palitos de picolé; 

► Cotonetes;  
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► Lápis;  

► Borracha; 

►Uma chave de metal; 

► Colher de aço inox; 

►Barbante. 

 

Problematização inicial através da Experimentação  

Os experimentos apresentados neste primeiro momento da aula têm como finalidade, 

além da introdução dos conceitos de eletrização por atrito, sondar os conhecimentos prévios 

dos alunos e nortear os conteúdos posteriores. 

Experimentos 1 e 2 - Eletrização por atrito - Atração de cargas elétricas 

 

Materiais necessários: Canudos; réguas, pedaços de papéis de alumínio; guardanapo, 

copos. 

 

Etapas para realização dos Experimentos  

 

Experimento 1: Esfregue o guardanapo contra o canudo em seguida, aproxime-o do quadro. 

Neste experimento você notará que o canudo ficará preso ao quadro, devido a atração das 

cargas elétricas entre os dois corpos. Considerando que apenas o canudo foi eletrizado e o 

quadro permaneceu neutro. 

Experimento 2: Esfregue o guardanapo contra a régua e aproxime-a dos pedaços de papéis 

de alumínio. Retire os papéis de dentro do copo e transfira-os ao outro copo. Nota-se que as 

cargas elétricas da régua serão atraídas pelas cargas elétricas dos pedaços de papéis de 

alumínio, o que tornará possível transportá-los de um copo ao outro. 
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Eletrização por atrito - Atração de cargas elétricas 

 

As Figuras 1 e 2 representam os experimentos sendo realizados por alunos 

colaboradores. 

 
Figura 1: Experimento 1- Canudo eletrizado com guardanapo fixado na lousa. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                              Fonte: A autora, 2019. 
 

 
Figura 2: Experimento 2- Papéis de alumínio atraídos pela régua eletrizada com 

guardanapo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                                

 

 

  

                                  Fonte: A autora, 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Experimento 3 - Eletrização por atrito - Repulsão de cargas elétricas 

 

Materiais necessários:  2 Bexigas; fios de cabelo; linha de nylon; suporte para suspender a 

linha e bexiga (opcional). 

 

Etapas para realização do Experimento 

 

Experimento 3: Encha as bexigas de ar e dê um nó nas pontas. Amarre a linha de nylon na 

extremidade de uma delas e a suspenda no suporte. Seguidamente esfregue os cabelos nas 

duas bexigas, deixando-as eletrizadas negativamente, pois os elétrons dos fios de cabelo 

serão cedidos às bexigas. Aproxime-as e notará que elas serão repelidas, já que apresentam 

cargas elétricas similares.  

 

Eletrização por atrito - Repulsão de cargas elétricas. 

 
A Figura 3 mostra o experimento sendo realizado por colaboradores.  

 
 

Figura 3: Bexigas eletrizadas com fios de cabelo repelindo-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

                          Fonte: A autora, 2019. 
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Segundo Encontro – 2 Aulas (50 minutos/aula) 

 

Conceitos: Circuitos Elétricos Simples (Condutores e isolantes).  

Objetivo Geral: Construir um circuito elétrico simples e compreender seu processo de 

funcionamento identificando os materiais condutores e isolantes através de experimentações. 

Recursos Didáticos: Materiais listados nos experimentos; Folhas de atividades dirigidas 

(APÊNDICE 2, Atividades 4 e 5); Multímetro; Livro Didático. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Prezado professor, neste segundo encontro você precisa retomar aos conceitos já 

trabalhados e seguir com a SEI através de um novo problema. Para tanto, será preciso 

acompanhar as etapas descritas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Etapas para construção da SEI 

1. Apresentar os materiais; 

Apresentar o problema; 

2. Permitir aos alunos testarem os materiais e levantarem hipóteses sobre possíveis 
soluções para o problema; 
 
Disponibilizar os materiais manipuláveis do experimento em pequenos grupos; 

3. Sistematizar os conteúdos;  

4. Registrar a experiência individualmente. 

Fonte: Elaborada pela autora, 2019. 
Adaptada de Carvalho, 2013, p. 1-20. 

 

Professor, desafie aos alunos a acenderem a lâmpada de led utilizando apenas os 

materiais apresentados. Na construção do circuito, caro colega, você será o mediador entre o 

conhecimento do senso comum e o conhecimento cientificamente aceito.  

 

Experimento 1 - Construção do Circuito Elétrico Simples 

 

Materiais Necessários:  

► Um cavalete, um quadro de cortiça e tachinhas, preferencialmente, pois facilita a fixação 

dos itens para montagem do circuito elétrico; 

► Lâmpadas de led, lâmpadas comuns de baixas voltagens; 

► Fios de cobre revestidos em plásticos coloridos; 

► Pilhas e/ou baterias; 
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► Suporte para pilhas (Opcional); 

► Bocal para lâmpadas (Opcional); 

 

Sugestões de materiais condutores e isolantes: 

► Canudos de plástico; 

► Palitos de picolé; 

► Cotonetes; 

► Lápis; 

► Borracha; 

► Pinça de metal; 

► Colher de aço inox; 

► Barbante. 

 

Nota: Lembre-se dos materiais solicitados como lição de casa no primeiro encontro e 

agregue-os a sua lista. Eles serão usados no experimento como testes dos materiais 

condutores e isolantes.  
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Etapas para Construção do Circuito Elétrico Simples 

 
 

A montagem do circuito deve ser realizada em único grupo, portanto caro professor, 

posicione a turma em semicírculo e certifique se todos estão visualizando e participando de 

todo procedimento. Utilize o cavalete com o quadro de cortiça como apoio para demonstração 

do experimento. Os itens listados anteriormente devem ser fixados no quadro conforme 

orientação do professor, a fim de construírem um circuito elétrico simples em que se tenha a 

possibilidade de testar a condutibilidade de outros materiais.  

Explore o máximo de possibilidades na demonstração desse experimento, tais como: 

a voltagem das pilhas elétricas, a voltagem das lâmpadas e sua relação quanto a intensidade 

de luz. Como por exemplo, construa circuitos com uma pilha, com duas pilhas, com uma 

lâmpada, duas lâmpadas, entre outras possibilidades. Permita que os alunos testem suas 

hipóteses e cheguem a suas conclusões. Será uma tarefa de construção e reconstrução.  

Todos esses materiais são encontrados em lojas de equipamentos eletrônicos e 

papelarias. No município de Volta Redonda, em 2018, o quadro demonstrativo e os itens que 

compõem o circuito elétrico teve um custo estimado em 55 reais.  

Confira a montagem do circuito elétrico e os exemplos sugeridos para experimentação 

nas Figuras 4,5,6,7 e 8. 

 

Figura 4: Encaixe das tachinhas, fio condutor, lâmpada com bocal e suporte para pilhas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 Fonte: A autora, 2019. 
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Figura 5: (A) Circuito Elétrico com uma lâmpada (3,6 v) tendo como gerador apenas uma pilha 
comum (1,5 v). (B) Circuito Elétrico com duas lâmpadas (3,6 v cada) e uma pilha (1,5 v). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                       Fonte: A autora, 2019. 

 

Figura 6: (A) Circuito Elétrico com uma lâmpada (12 v) tendo como gerador uma pilha comum 
(1,5 v). (B) Circuito Elétrico e com duas pilhas de 1,5 v e 12 v e uma lâmpada (12 v). 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
                                   Fonte: A autora, 2019. 
 
 

Figura 7: Representação de materiais condutores -Pinça metálica e aliança em ouro. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fonte: A autora, 2019. 
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Figura 8: Representação de materiais isolantes - Canudo de plástico e borracha escolar. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                  Fonte: A autora, 2019. 

 

Apresentar o Problema 

►Como podemos fazer para a lâmpada acender utilizando apenas esses materiais?  

 

Mantenha os materiais acessíveis a todos e dê a eles liberdade intelectual, procure 

falar o necessário, sem dar respostas prontas. Esse será um período de tentativas, de 

interação entre os educandos, onde eles formularão hipóteses e trocarão ideias.  

Professor, acompanhe cada etapa realizada, à medida que os educandos forem 

respondendo aos questionamentos durante o experimento, proponha novos desafios, 

estimule e valorize o raciocínio de cada aluno. Instigue-os com perguntas, levando-os à 

construção do circuito elétrico, tais como:  

 

►E se não tivéssemos o fio de cobre, quais destes materiais podem substituí-lo, a fim de 

completar o circuito elétrico? 

►Caso rompêssemos o fio de cobre em um ponto entre a lâmpada e a pilha, quais destes 

objetos poderíamos utilizar para conectarmos as extremidades do fio e mantermos a lâmpada 

acesa? 

►Alguns desses objetos impedem a passagem de energia elétrica? Comente. 

►O que é necessário para aumentar a intensidade da luz da lâmpada? 

►De onde vem a energia elétrica neste circuito? 

 

Cara colega, esteja atento à todas as falas e indagações dos alunos, registre os 

acontecimentos e depoimentos a fim de seguir com a SEI. A troca e construção dos 

conhecimentos ocorrerá entre aluno-aluno e professor-aluno.  

Realizado os experimentos, chegou a hora de sistematizar os conteúdos abordados. 

Para tanto, indicamos a utilização do Livro Didático adotado pela unidade escolar. Além do 

uso do Livro Didático, adicionamos nesta sequência um texto conceitual (APÊNDICE 2, 
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Atividade 4), que reporta sobre a invenção da pilha elétrica. É importante deixar claro que é a 

pilha elétrica que alimenta as cargas elétricas do circuito através da diferença de potencial. 

Professor, é interessante explicar aos alunos sobre a função do multímetro, um 

aparelho eletrônico capaz de medir grandezas elétricas, entre elas a voltagem de uma pilha. 

Fica como sugestão apresentar esse equipamento aos alunos, que é facilmente encontrado 

em lojas de materiais eletrônicos. 

 

Experimento 2 – Elétrons em movimento 

Materiais necessários: Bolinhas de gude e um cilindro de plástico transparente  

(adaptado com garrafa pet). 

Etapas para realização do Experimento  

Faça uma analogia das bolinhas de gude com os elétrons percorrendo o fio condutor. 

Retome que toda matéria possui cargas elétricas. Logo, o fio de cobre é constituído de cargas 

elétricas positivas e negativas em toda sua extensão. No entanto, são os elétrons que se 

movimentam, cargas elétricas negativas, isso foi visto na aula anterior (APÊNDICE 2, 

Atividade 2). Caro colega, esteja atento dos cuidados necessários com analogias. Procure 

deixar claro que se trata apenas de uma ilustração para representar a corrente elétrica quando 

há diferença de potencial elétrico.  

Introduza as bolinhas de gude no cilindro horizontalmente, considerando-as como 

elétrons. Incline o tubo e demonstre o movimento das bolinhas. Na Figura 9, nota-se que para 

tal inclinação utilizamos uma pequena caixa e/ou até mesmo uma pilha elétrica, assim é 

possível comparar com a diferença de potencial provocada pelo gerador de energia. Essa 

inclinação foi uma força aplicada no tubo semelhante a força gerada pela pilha elétrica num 

circuito elétrico, fazendo com que os elétrons existentes no fio de cobre se movimentem 

ordenadamente. Trata-se de um experimento de demonstração. 

Figura 9: Analogia de um fio de cobre com um cilindro de plástico transparente (garrafa pet) 
e elétrons com bolinhas de gude. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2019. 
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Registrar a experiência individualmente 

 

Como registro individual, proponha aos alunos a atividade elaborada no APÊNDICE 2, 

Atividade 5. O relato individual do aluno servirá como instrumento avaliativo ao professor. 

 

Momento de Pesquisa - Tarefa de casa 

 

Solicite aos alunos que providenciem para o terceiro encontro, breve registro sobre a 

seguinte questão:  

►"De onde vem a energia elétrica que chega até nossas casas? Com base em suas 

pesquisas, comente.” 

 

Terceiro Encontro – 2 Aulas (50 minutos/aula) 

Conceitos: Usinas Elétricas, funcionamentos e importâncias (Geração de energia). 

Objetivo Geral: Compreender o processo de funcionamento de uma Usina Hidrelétrica. 

Recursos Didáticos: Materiais listados no experimento; lousa/quadro; caneta; equipamento 

multimídia – vídeo; Jogo impresso; Livro Didático. 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Professor, inicie a aula reportando sobre a pesquisa que foi destinada como tarefa de 

casa: “De onde vem a energia elétrica que chega até a nossa casa? Com base em suas 

pesquisas, comente.” 

Crie um espaço para discussões e debates. Um dos objetivos é tornar prazeroso o 

ensino de ciências através de atividades lúdicas investigativas. O educando precisa 

compreender a importância de adquirir conhecimentos científicos e aplicá-los em sua vida de 

forma consciente e significativa, sem preocupar-se em memorizar conceitos 

descontextualizados. Ele precisa notar-se como agente da construção do próprio 

conhecimento, sem esperar respostas prontas do professor. 

Em seguida, um novo desafio é apresentado. Os alunos devem acender os leds de um 

circuito elétrico, tendo como gerador, apenas um dínamo de manivela. O dínamo usado neste 

experimento é um dínamo de bicicleta, como mostra a Figura 10. Entretanto, o mesmo pode 

ser explorado e substituído por lanternas movidas a dínamo. O objetivo desta atividade 

consiste em fazer com que os alunos vejam a geração de eletricidade a partir do movimento, 

embasando o funcionamento das turbinas das usinas hidrelétricas. 
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Experimento – Dínamo a manivela - Gerador de energia  

 

Materiais necessários: 

► Dínamo; 

► Fios de cobre; 

► Lâmpadas de led; 

►Manivela ou bicicleta. 

 

 

Etapas para realização do Experimento  

 

Indica-se que o professor apresente os materiais de um circuito elétrico ligado a um 

dínamo de manivela, instalado em uma bicicleta e posteriormente, solicite aos estudantes que 

investiguem quais são as condições necessárias para acenderem as lâmpadas do circuito. É 

recomendado que as tentativas ocorram com a bicicleta posicionada com as rodas voltadas 

pra cima, a fim de manter o propósito da aula diante do tempo a ela destinado. Logo, se as 

tentativas se derem como a bicicleta em funcionamento, certamente será necessário 

desprender-se de um tempo maior do que os 100 minutos, planejados para o terceiro 

encontro. Trata-se de uma atividade experimental de demonstração e investigação simples e 

lúdica. Onde o aluno terá que aplicar uma força para girar a roda e acionar o dínamo, gerando 

energia elétrica e consequentemente acendendo as lâmpadas de led. 

Professor, procure organizar a turma em único grupo e oportunize um momento para 

o levantamento das hipóteses, manipulação do material (bicicleta com dínamo a manivela). 

Alerte-os acerca dos cuidados que precisam ter, para não se acidentarem nesse experimento, 

como por exemplo, prendendo um dedo na corrente da bicicleta. 

Após a demonstração do experimento com o dínamo, converse com os alunos sobre 

o sentido real da corrente elétrica. Explique que os elétrons livres, com movimentos 

desordenados, dirigem-se aos polos positivos depois de serem ligados a um gerador de 

energia e passam a ter um movimento ordenado de partículas eletrizadas. Reforce que não 

basta fazer as ligações adequadamente para visualizar o acendimento das lâmpadas. É 

também indispensável a aplicação da força na roda, convertendo a energia mecânica em 

energia elétrica. Diferente da pilha elétrica que gera energia elétrica por meio de uma reação 

química de oxidação entre os metais.  
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Figura 10: Funcionamento de um dínamo de bicicleta por meio de uma força aplicada na roda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
             
       Fonte: A autora, 2019. 

 

Ao término do experimento com a dínamo e da explanação das respostas dos 

estudantes ao problema apresentado, os conteúdos são sistematizados por meio do vídeo 

didático educativo, ANEXO 1, “De onde vem a eletricidade?” Kika Episódio 319. Ele aborda 

questões relevantes sobre geração de energia, consumo consciente de energia elétrica, 

corrente elétrica/distribuição de energia. Caro professor, os dois vídeos sugeridos nesta 

sequência didática têm duração aproximada de 4 minutos cada um. Entretanto, caso a 

unidade escolar não possua os equipamentos multimídia acessíveis nas salas de aula, o 

professor precisa rever o tempo necessário para sua aplicação.  

Findada exibição do vídeo, procure explorar os assuntos tratados nele através de 

questionamentos como:  

► O que vocês acharam do vídeo?  

► O que mais chamou sua atenção? 

► Que relação tem o vídeo com o experimento que realizamos em sala de aula? 

► O uso do vídeo contribuiu para o entendimento da pergunta que foi destinada como tarefa 

de casa? 

Professor durante a discussão, registre as falas de seus alunos na lousa/quadro, 

procure valorizar e sistematizar os conceitos abordados pelos alunos. Destaque palavras, que 

porventura não tenha sido mencionada em suas argumentações, como por exemplo: usinas 

hidrelétricas, dínamo e condução/distribuição de energia. Note que o auxílio desse recurso 

facilita o entendimento de como ocorre o funcionamento de uma usina hidrelétrica.  

Em seguida utilize o Livro Didático adotado pela unidade escolar com o propósito de 

consolidar a sistematização dos conteúdos, antes porém, avalie se o conteúdo apresentado 

no Livro Didático atende aos objetivos traçados para esse encontro. Propicie um momento de 

 
19 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc>. Acesso em: 25 jul. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc
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leitura compartilhada, em aula conceitual dialogada. O ato de ler é fundamental para o aluno 

reorientar-se e reconstruir seus conceitos. Portanto, crie um ambiente acolhedor, deixe-os 

livres para fazerem a leitura no grupo voluntariamente. Professor seu papel é imprescindível 

em todo processo, a interpretação e compreensão do texto será mediada por você.  

Concluída a leitura, proponha aos alunos a aplicação do jogo lúdico “Trilha Elétrons” 

indicado no APÊNDICE 3, desenvolvido para essa dissertação, como mostra a Figura 11. O 

jogo é uma trilha que representa um circuito elétrico fechado com elétrons ordenados, onde 

os geradores de energia são pilhas elétricas e o condutor, fio de cobre. O material, juntamente 

com as regras do jogo estão disponíveis no apêndice 3.  

 

Figura 11: Jogo Trilha Elétrons 

 
Fonte: A autora, 2019. 
 

Aplicação do Jogo Trilha Elétrons 

Essa atividade deve ser desenvolvida em pequenos grupos com no máximo 5 alunos. 

Estima-se aproximadamente 25 minutos para sua aplicação. O jogo tem o propósito de 

consolidar os conceitos envolvendo corrente elétrica, circuito elétrico, tensão elétrica e 

condutibilidade dos materiais, de forma lúdica e interativa. Os jogos devem ser 

confeccionados e distribuídos para cada grupo com o auxílio do professor. 

 

Registrar a experiência individualmente 

Como registro individual, proponha aos alunos a atividade elaborada no APÊNDICE 2, 

Atividade 6.  
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Quarto Encontro – 2 Aulas (50 minutos/aula) 

Conceitos: Eletricidade; Cuidados com descargas elétricas. 

Objetivo Geral: Compreender como é o processo de eletricidade no cotidiano e os cuidados 

que devemos ter com descargas elétricas, choque elétrico. 

Recursos Didáticos: Lousa/quadro; caneta; equipamento multimídia – vídeo; Jogo impresso; 

Livro Didático. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Caro professor, inicie o quarto encontro em aula dialogada, com breve discussão sobre 

os assuntos vistos anteriormente, estabelecendo relações dos temas abordados com 

situações do cotidiano dos alunos. A retomada dos conceitos deve ser registrada na lousa, 

listando-as e discutindo sobre os tópicos mencionados em sala de aula. Retome sobre o 

experimento de Benjamin Franklin ao empinar uma pipa e arriscar-se durante uma 

tempestade, onde poderia sofrer uma intensa descarga elétrica. Para a realização desse 

experimento, Franklin usou uma chave de metal, material condutor de energia elétrica. É 

importante orientar os alunos acerca dos cuidados que precisam ter para não sofrerem choque 

elétrico. Para tanto, é fundamental fazer uma breve revisão sobre os conceitos envolvendo 

materiais condutores e isolantes, ainda em aula dialogada.  

Seguidamente, como meio de sistematização dos conteúdos, apresente o vídeo 

didático indicado no Anexo 2 “A Eletricidade - Vídeos Educativos para Crianças” 20. O vídeo 

reporta sobre corrente elétrica, condutibilidade e choque elétrico, com duração estimada de 4 

minutos. Após a demonstração do vídeo será preciso destinar um período de diálogo, para 

troca de ideias e experiências. Deve-se explorar os assuntos tratados no vídeo através de 

perguntas que encaminhe a aula, com o intuito de alcançar o objetivo proposto inicialmente. 

Como foi feito no encontro anterior. Tais como: 

► O que vocês acharam do vídeo?  

► O que mais chamou sua atenção? 

► Que relação tem o vídeo com situações do seu cotidiano? 

► O vídeo pode contribuir para a prevenção de choques elétricos?   

Além desse recurso didático, torna-se necessário o uso do livro texto, que pode ser o 

mesmo adotado pela unidade escolar. Por tratar-se de um conceito expressivo, conforme a 

BNCC, o tema eletricidade pode ser encontrado nos livros didáticos avaliados pelo Programa 

Nacional do Livro e Material Didático (PNLD), mas cabe avaliar como os conceitos são 

apresentados a fim de harmonizar com as atividades propostas. Sendo assim, crie um 

ambiente acolhedor de leitura compartilhada em aula conceitual dialogada. Faça as 

 
20 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I>. Acesso em: 25 jul. 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I
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interferências necessárias e permita aos educandos reconfigurarem seus pensamentos, 

adotando uma linguagem aceita cientificamente.  

 A culminância dessa aula deve acontecer por meio do jogo didático educativo, 

Dominelétrico, indicado na Figura 12, desenvolvido como parte deste produto educacional. O 

objetivo do jogo é criar estratégias a fim de construir um circuito elétrico fechado e ao mesmo 

tempo, impedir a passagem da corrente elétrica do jogador adversário com o uso das peças 

indicando materiais isolantes. O material para sua confecção e as regras do jogo estão 

dispostas no APÊNDICE 4. 

Figura 12: Jogo Dominelétrico 

 
Fonte: A autora, 2019. 

 

Aplicação do Jogo Dominelétrico. 

Essa atividade deve ser desenvolvida em pequenos grupos com no máximo 4 alunos. 

Estima-se em torno de 25 minutos para sua aplicação. É um jogo de cartas inspirado no 

tradicional jogo de dominó, onde os alunos devem construir um circuito elétrico simples. O 

aluno que conseguir fechar o circuito primeiro vence o jogo.  

Registrar a experiência individualmente 

Como registro individual desse encontro, caro colega, proponha a construção do mapa 

mental final, APÊNDICE 2, Atividade 7, igualmente proposto no primeiro encontro. Verifique 

se os estudantes conseguiram aprimorar seus conhecimentos e ampliar seu vocabulário, 

correlacionando-o com o mapa mental inicial.   

Essa SEI, finaliza-se com um questionário avaliativo inserido no APÊNDICE 2, 

Atividade 8. Nesta atividade, os aspectos qualitativos são preponderantes sobre os 

quantitativos. As observações feitas pelos estudantes servem para melhorias e possíveis 

adaptações em futuras aplicações desse produto educacional.  
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APÊNDICE 2 

Produto Educacional – Material do Aluno 
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ATIVIDADE 2 

 

Um pouco de História – A Eletricidade 

No século VI a.C., em uma colônia na Grécia, um matemático e filósofo chamado Tales 

de Mileto, cujo nome Mileto foi devido a sua cidade natal, realizou um experimento semelhante 

ao que fizemos em sala de aula. Ele esfregou pele e lã de animais em uma pedra, conhecida 

como resina vegetal fóssil, chamada de âmbar, que em grego significa elektron e observou 

que após esfregá-la e aproximá-la de objetos menores como palhas de milho e penas, ela 

atraia aqueles objetos.   

Figura 1: Representação do âmbar atraindo uma pena. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em:<https://www.mundodaeletrica.com.br/i/9/tales-e-o-ambar-580.jpg>. Acesso em: 

15 jun. 2019. 

Os experimentos testados por Tales de Mileto instigaram outros cientistas e por longos 

anos seus estudos foram aprofundados. Grande foi a contribuição de Tales de Mileto, pois a 

partir de sua investigação com o âmbar, teve início o conhecimento sobre a eletricidade. 

Benjamin Franklin e seu experimento com a pipa 

Anos depois, em 1752, nos Estados Unidos, Benjamin Franklin, um cientista e inventor, 

estava observando os raios em uma tempestade. Intrigado com aquele fenômeno natural de 

descargas que atingiam as casas na sua região, Franklin resolveu testar mais um de seus 

muitos experimentos. Ele acreditava que os raios, eram descargas elétricas que conduziam 

energia. Assim, arriscou-se em um perigoso experimento com uma pipa. Numa das 

tempestades, Benjamin Franklin empinou uma pipa e na linha anexou uma chave de metal. 

Por conta do choque que o atingiu, logo pode constatar que o relâmpago era realmente 

elétrico. Ele descobriu que os raios conduziam cargas elétricas diferentes e hoje as 

conhecemos como cargas elétricas positivas e negativas. 

https://www.mundodaeletrica.com.br/i/9/tales-e-o-ambar-580.jpg
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Figura 2: Imagem ilustrativa de Benjamin Franklin testando seu experimento com a pipa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Disponível em:<https://br.depositphotos.com/45974861/stock-photo-ben-franklin-flying-a-
kite.html>.Acesso em: 15 jun. 2019. 

 

 

Vamos voltar aos experimentos realizados em sala de aula... 

 O experimento que realizamos também se refere a eletrização e cargas elétricas. No 

entanto, você saberia explicar o porquê ou como esse processo ocorreu? 

 

Experimentos 1 e 2 - Eletrização por atrito - Atração de cargas elétricas. 

 

 1.Fixar o canudo ao quadro/lousa. 

 2.Pegar papéis de alumínio utilizando a régua  

 

                 Pense sobre... 

 

1.O que uniu o canudo ao quadro? 

2.Como os papéis foram atraídos pela régua? 

3.Canudos, papéis, réguas... Enfim... Que força há entre esses objetos?  

 

 

 

ESTEJA SEMPRE ATENTO COM 

POSSÍVEIS RISCOS DE 

DESCARGAS ELÉTRICAS! 

https://br.depositphotos.com/45974861/stock-photo-ben-franklin-flying-a-kite.html
https://br.depositphotos.com/45974861/stock-photo-ben-franklin-flying-a-kite.html
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Compreendo os Experimentos 1 e 2 

Os experimentos realizados em sala de aula não são truques mirabolantes, mas 

refere-se a uma força entre corpos. Perceba, se colocarmos o canudo contra o quadro, ele 

certamente não se fixará, pois os corpos estão neutros. Mas ao atritarmos o papel no canudo, 

o papel deixará o canudo eletrizado. Logo, se colocarmos o canudo eletrizado no quadro que 

está eletricamente neutro, ou seja, o quadro/lousa terá uma carga elétrica com sinal diferente 

da carga elétrica do canudo. Ambos com cargas elétricas com sinais diferentes, logo, serão 

atraídos. O mesmo ocorreu com a régua e os pedaços de papéis de alumínio. Podemos 

observar a realização dos experimentos nas Figuras 3 e 4. 

 
Figura 3: Canudo eletrizado fixado na lousa.                Figura 4:Papéis de alumínio atraídos pela 
                                                                                      régua eletrizada. 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 Fonte: A autora, 2019.                                           Fonte: A autora, 2019. 

 

Experimento 3 - Eletrização por atrito - Repulsão de cargas elétricas. 

 3.Bexiga versus bexiga, eletrizadas com cabelos  

 

            Pense sobre... 

 

1. Por que as bexigas se afastam ao serem aproximadas?   
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Compreendo o Experimento 3 

Neste experimento, as bexigas foram eletrizadas com o mesmo material, o cabelo, e 

ficaram com o mesmo sinal de carga elétrica. Nota-se que materiais com cargas elétricas com 

sinais iguais se repelem. A Figura 5 mostra as bexigas se afastando após serem eletrizadas 

com os fios de cabelo. 

 
Figura 5: Bexigas eletrizadas com fios de cabelo repelindo-se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

 

Observe na Figura 6 a representação das forças de atração e repulsão de cargas 

elétricas:  

Figura 6:  Representação dos sinais de Atração e Repulsão de cargas elétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 
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Cargas Elétricas  

As cargas elétricas estão presentes na natureza, nos objetos, enfim, no nosso dia a 

dia. Elas podem ser positivas, conhecidas como prótons ou negativas, conhecidas como 

elétrons. Não conseguimos vê-las, elas são partículas muito pequenas e juntas constituem a 

unidade fundamental da matéria, o átomo.  

Os átomos, também são pequenos e não podem ser vistos, eles são constituídos por 

partículas e em seu interior, no núcleo, estão os prótons, com cargas elétricas positivas e os 

nêutrons, partículas sem carga elétrica. Ao redor do núcleo do átomo, orbitam os elétrons, 

com cargas elétricas negativas. Observe a representação de um átomo na Figura 7. Contudo, 

o modelo nesta figura não representa as cores ou mesmo as medidas reais de um átomo, 

sendo usado apenas como demonstração. 

Cargas Elétricas em movimento – Os elétrons  

 

Figura 7:  Modelo Planetário do Átomo 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019. 

 

Energia e Matéria 

Toda matéria, natureza, objetos, seres vivos, é constituída por átomos. O corpo 

humano também possui centenas de milhões de átomos. Conforme vimos na estrutura 

atômica, são os elétrons que circulam livremente ao entorno do átomo, e quando estes 

recebem uma força elétrica, como ocorreu quando foram excitados pelo guardanapo e pelos 

fios de cabelos, eles passaram a movimentar-se de forma ordenada. Neste caso eles foram 

atraídos pelos prótons do material não eletrizado. Já no caso da bexiga ocorreu o encontro 

dos elétrons, por isso, foram repelidos. 

  

Nêutrons  

Prótons 

Elétrons 

Constituição do Átomo 

NÚCLEO  

ELETROSFERA  
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Unidade Escolar: _______________________________ Ano de Escolaridade:____ 

Professor (a):____________________Nome:________________________________ 

 

Analisando os Experimentos e formulando os conceitos... 

1.Descreva os experimentos 1 e 2 conforme sua observação. Há alguma semelhança entre 

eles? Explique o que aconteceu. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Descreva o que você observou no experimento 3. Explique o porquê do resultado. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Considerando as atividades desenvolvidas nesta aula, represente através de um desenho 

e registro, qual delas despertou-lhe maior interesse. Justifique sua resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Espaço destinado ao desenho. 

   

ATIVIDADE 3 
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Um pouco de História – A invenção da Pilha Elétrica  

 

Em 1745, na Itália, na cidade de Como, nasceu Alessandro Volta. Uma criança 

considerada por sua família com problemas mentais, devido à algumas condutas que 

apresentava, como por exemplo, o atraso em sua fala. Alessandro Volta começou a falar aos 

quatro anos de idade. Aos sete anos, Volta perdeu seu pai e foi morar com seu tio. Nesta 

época ele começou a estudar em um colégio religioso em Como e seu desenvolvimento 

intelectual progredia constantemente. Ele demonstrava grande admiração e interesse pelos 

estudos das ciências. Tinha curiosidades pelas máquinas e fenômenos elétricos. Aos 

quatorze anos de idade estava decidido que queria ser um cientista.   

Alessandro Volta dedicou fielmente aos estudos da eletricidade, com seus inventos 

passou a lecionar como professor de Física da Escola Real na Universidade de Paiva, na 

Itália. Ele recebeu muitas homenagens com suas criações. A mais conhecida foi a criação da 

pilha elétrica e em sua homenagem, hoje temos uma unidade de medida elétrica muito usual 

no nosso cotidiano, o Volt.  

Contrariando as ideias de seu amigo físico Luigi Galvani, Volta acreditava que a 

eletricidade vinha da combinação de diferentes metais, onde um determinado metal fosse 

capaz de receber elétrons, cargas elétricas negativas, e o outro ceder.  Para comprovar seu 

entendimento, Alessandro Volta, em aproximadamente 1800, construiu um equipamento que 

era capaz de produzir energia elétrica. Ele empilhou alternadamente vários discos de metais, 

na seguinte sequência: disco de zinco e disco de cobre separados por pedaços de tecidos 

umedecidos na água com um líquido conhecido como ácido sulfúrico, um ácido mineral forte 

e corrosivo. Nas extremidades da pilha que construiu, Volta colocou um fio condutor e pôde 

observar que a mesma produzia uma corrente elétrica e gerava energia. Enquanto o zinco 

cedia elétrons, o cobre recebia os elétrons.  Dessa maneira surgiu a primeira pilha elétrica. 

  

ATIVIDADE 4 
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Figura 9:  Representação da montagem de uma pilha elétrica de Alessandro Volta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2019 
Adaptada de E-Física Ensino de Física on-line. Disponível em 

http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/pilha/pilha_volta/ 
Acesso em: 16 jun.2019. 
  

Disco de Cobre 

Disco de Zinco 

Fio condutor 

Tecido umedecido 

com ácido 

Polo Negativo 

Polo Positivo 

Pilha de Alessandro Volta 

http://efisica.if.usp.br/eletricidade/basico/pilha/pilha_volta/
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Unidade Escolar: _______________________________ Ano de Escolaridade:____ 

Professor (a):____________________Nome:________________________________ 

 

Nesta aula aprendemos como podemos construir um circuito elétrico e quais são os materiais 

necessários para seu funcionamento. Vimos também sobre condutibilidade, materiais 

isolantes e condutores. Com base em nossos estudos, represente através de um desenho um 

circuito elétrico fechado e um circuito elétrico aberto.  

Circuito Elétrico Fechado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circuito Elétrico Aberto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ATIVIDADE 5 
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Unidade Escolar: _______________________________ Ano de Escolaridade:____ 

Professor (a):____________________Nome:________________________________ 

 

1. Iniciamos nossa aula com a seguinte pergunta: “De onde vem a energia elétrica que 

chega até a nossa casa?”. Realizamos alguns estudos a fim de tentar respondê-la. 

Demonstre através de um desenho quais as etapas e elementos fundamentais para que 

ocorra o funcionamento de uma usina hidrelétrica. 

 

 

2. Como você avalia o Jogo Trilha Elétrons.  

 

 
 

 
 
 

 

  

ATIVIDADE 6 
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ATIVIDADE 7 
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Unidade Escolar: _______________________________ Ano de Escolaridade:____ 

Professor (a):____________________Nome:________________________________ 

 

Questionário Avaliativo da Sequência de Ensino Investigativa 

Chegamos ao fim de nossos encontros e sua opinião é fundamental para aprimorarmos nossa 

Sequência. Por tanto, contamos com seu apoio respondendo as seguintes questões: 

1) Como você avalia os quatro encontros que tivemos juntos investigando sobre o 

conceito eletricidade? 

(   ) Ótimo 
(   ) Bom 
(   ) Regular  
(   ) Ruim  
 

2) Como você avalia sua participação e envolvimento durante as aulas? 

(   ) Ótima/ Participativo 
(   ) Boa 
(   ) Regular  
(   ) Ruim /Indiferente 

 

3) Os materiais utilizados e experimentos realizados contribuíram para a construção do 
seu conhecimento? 

(   ) Contribuíram muito 
(   ) Contribuíram pouco 
(   ) Não contribuíram   
(   ) Indiferente 

 

4) Os vídeos educativos auxiliaram a consolidar os conceitos abordados durante as 
aulas? 

(   ) Muito 
(   ) Sim 
(   ) Não  

      (   ) Pouco 

5) Como você avalia o Jogo Dominelétrico? 

(   ) Ótimo 
(   ) Bom 
(   ) Regular  

      (   ) Ruim 

 

ATIVIDADE 8 
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APÊNDICE 3 

Produto Educacional – Jogo Trilha Elétrons 
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O jogo representa um circuito elétrico simples. Para vencê-lo será necessário 

completar o circuito ( a trilha) ou atingir o ponto determinado até a lâmpada. 

 Os pinos do jogo representam os elétrons em movimentos, os mesmos se 

deslocam através da tensão elétrica, a diferença de potencial provocada pelas pilhas 

elétricas, ou onde tiver um material condutor. Para tanto, o jogador avançará na trilha 

após o lançamento do dado. Cada lado corresponde aos seguintes critérios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Avance uma casa (condutor) 

Avance três casas 
(Cada pilha tem 1,5V, logo, soma-se a 

tensão elétrica) 
 

Avance seis casas 
(Cada pilha tem 1,5V, logo, 
soma-se a tensão elétrica) 

 

Avance uma casa 

Fique sem jogar uma rodada, 
circuito interrompido. 

Fique sem jogar uma rodada, 
circuito interrompido 

(Isolante). 

Boa Sorte! 
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APÊNDICE 4 

Produto Educacional – Jogo Dominelétrico 
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O Jogo Dominelétrico é constituído por 36 peças retangulares. Cada peça está 

dividida em duas partes, onde mostram materiais necessários à construção de um 

circuito elétrico simples (Fios condutores, lâmpadas, pilhas elétricas). Entretanto, 

também será possível identificar nas peças os materiais condutores (pinça e chave 

metálicas, moeda, interruptor fechado) e isolantes (Chinelo, lâmpada queimada, régua 

de plástico, pilhas invertidas, interruptor aberto). 

Pode-se jogar com 2, 3 ou até 4 jogadores, assim como também em duplas. 

 

Como Jogar 

Cada jogador receberá 9 peças, caso haja menos de 4 jogadores as demais peças 

poderão ser compradas durantes o jogo. 

Iniciará o jogo o jogador que tiver a peça com o gerador elétrico de maior tensão. 

Neste caso, será a peça com duas pilhas elétricas posicionadas adequadamente. No 

jogo, há 2 peças semelhantes a esta. Fica a critério dos dois jogadores decidir quem 

iniciará a rodada, em caso de empate. 

A sequência do jogo acontece da seguinte forma:  

Cada jogador deverá colocar uma de suas peças em uma das extremidades abertas, 

a fim de construir uma corrente elétrica formando um pequeno circuito elétrico, ou 

mesmo, interrompendo a corrente elétrica nas extremidades com peças isolantes e 

abrindo caminho para uma nova passagem de corrente elétrica em outro ponto. Com 

isso, bloqueará as jogadas do jogador adversário  

Caso o jogador não tenha a peça adequada para seguir no jogo, este deverá comprar 

outra peça (se tiver menos de 4 jogadores), ou passar sua vez a outro jogador. 

Vence o Jogo 

A partida terminará logo que o primeiro jogador conseguir fechar um circuito elétrico e 

não possuir nenhuma peça em mãos. O mesmo critério valerá jogando em duplas, 

portanto, se um integrante da dupla fechar o circuito sem peças em mãos, os dois 

vencerão a rodada. 

Ótimo Jogo!!! 
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Anexo 1 

 

Vídeo 1 

Vídeo Educativo “De onde vem a eletricidade? Kika Episódio 3  

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc> 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8ti6FtlvMoc
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Anexo 2 

 

Vídeo 2 

Vídeo Educativo - Eletricidade  

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I
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PROPOSTA DE CONTEÚDOS – CIÊNCIAS  

(5º Ano do Ensino Fundamental) 
Implementadora: Rosângela Maria Gonçalves 

 
Com base nos seguintes documentos: 
 

1- Base Nacional Comum Curricular – BNCC para o Currículo Ciências da 
Natureza Anos Iniciais apresenta: Quatro eixos estruturantes 

• Conhecimento conceitual a Ciências da Natureza 

• Contextualização histórica, social e cultural das Ciências da Natureza 

• Processos e práticas de investigação em Ciências da Natureza 

• Linguagens das Ciências da Natureza 

 
Organiza a partir de Unidades de Conhecimentos (UC), que trazem os conteúdos e 

vivências essenciais para os estudos das Ciências no Ensino Fundamental. Sendo 

necessárias as adaptações das UC para cada ciclo do ensino fundamental. 

 

1. UC1 – Materiais, substâncias e processos; 
2. UC2 – Ambiente, recursos e responsabilidades; 
3. UC3 – Bem-estar e saúde; 
4. UC4 – Terra, constituição e movimento; 
5. UC5 – Vida: constituição e reprodução; 
6. UC6 – Sentidos: percepção e interações; 
 
2- Parâmetro Curriculares Nacionais – PCNs. Para a área de conhecimento 

apresenta uma divisão de eixos para a organização curricular: Ambiente, Ser 

Humano bem-estar e Saúde, Recursos Tecnológicos, Terra e Universo, que devem 

ser distribuídos nos ciclos do Ensino Fundamental de acordo com as adaptações a 

serem feitas para atender a Base Comum Curricular. 

Incluindo a relação com o desenvolvimento CTSA – Ciências, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente. Abordando a integração do homem com a ciência, tecnologia, 

sociedade e natureza; 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda, 2018. 
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EIXOS 
ÁREA DE CONHECIMENTO: CIÊNCIAS – 5º ANO DE ESCOLARIDADE 

1º BIMESTRE 
OBJETIVOS CONTEÚDOS 

S
E

R
 H

U
M

A
N

O
 B

E
M

-E
S

T
A

R
 E

 S
A

Ú
D

E
 

Identificar o que é necessário 

para que ocorra a reprodução do 

ser humano. 

Sistema Reprodutor feminino e masculino: 

órgãos e funções. 

Compreender o trajeto do ar nas 

vias respiratórias. 

Sistema Respiratório – Órgãos e funções.  

Identificar os movimentos do 

processo respiratório. 

Movimentos respiratórios: inspiração e 

expiração. 

Conhecer os movimentos do 

coração e o trajeto do sangue no 

corpo humano. 

Sistema Circulatório: órgãos, funções, 

importância. Funcionamento do coração. 

Identificar os rins como órgãos 

indispensáveis à sobrevivência 

do ser humano. 

Sistema Urinário: órgãos, funções e 

importância. Funcionamento dos rins. 

Reconhecer a importância do 

Sistema Nervoso para a vida do 

ser humano. 

 

Sistema Nervoso: organização, órgãos e 

funções. Os neurônios e os impulsos nervosos. 

Reconhecer a importância do 

respeito à vida e da manutenção 

de uma vida saudável. 

Relação do homem com o seu próprio corpo. 

Valorização, respeito e manutenção da vida 

humana. 

2º BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Analisar as consequências de 

depositar o lixo de forma 

inadequada no ambiente. 

O ambiente das cidades: lixo, preservação, 

cuidados. Decomposição de alguns materiais 

na natureza: vidro, plásticos e outros materiais. 

Reconhecer que alguns resíduos 

sólidos jogados na natureza 

podem ser reaproveitados. 

Importância da compreensão, utilização e 

destino dos resíduos sólidos (5Rs). 

Coleta Seletiva: processo, promoção e 

importância. 

Destino dos resíduos sólidos: doméstico, 

industrial, hospitalar. 

Compreender a relação existente 

entre a falta de higiene corporal, 

os cuidados com o ambiente e a 

ocorrência de doenças no 

homem. 

Relação meio ambiente e saúde: higiene 

corporal, ambiental, alimentar, mental, repouso 

e lazer. 

Identificar algumas doenças 

transmissíveis pelo solo 

contaminado e as formas de 

combate. 

Solo contaminado, verminoses, importância e 

cuidados com o uso do solo. 

Vacinas e cuidados com a saúde. 

Destacar aspectos da poluição, 

desmatamento, caça e pesca 

sem controle que prejudicam os 

ecossistemas. 

 

Poluição, desmatamento, caça e pesca 

predatória. 

Destacar ações humanas que 

interferem positivamente nos 

ecossistemas. 

 

Ações positivas e negativas do ser humano 

que modificam o ambiente. Proteção aos 

ambientes naturais. 
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2º BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Identificar alguns dos principais 

problemas ambientais 

enfrentados pelo homem 

atualmente. 

Problemas ambientais 

O ambiente das cidades 

O lixo das cidades 

A água das cidades 

O ar das cidades 

Definir bioma e conhecer os 

biomas brasileiros 

Biomas brasileiros: Mata Atlântica, Floresta 

Amazônica, Pantanal, Cerrado, Caatinga 

Identificar alguns problemas que 

afetam os biomas brasileiros e 

propor medidas que podem ser 

tomadas para minimizá-los. 

Biodiversidade em perigo 

As cidades e os impactos ambientais 

Desequilíbrio do planeta Terra 

Reconhecer a importância do 

homem em relação à 

preservação da vida no planeta 

Terra, entendo esta relação como 

necessária para a sobrevivência. 

Reconhecer a importância do homem em 

relação à preservação da vida no planeta 

Terra, entendo esta relação como necessária 

para a sobrevivência. 

3º BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS 

S
E

R
E

S
 V

IV
O

S
/ 

A
N

IM
A

IS
 E

 V
E

G
E

T
A

IS
 

Compreender as várias formas de 

reprodução de plantas e animais. 

Reprodução assexuada e sexuada. 

Entender o processo de 

reprodução das plantas. 

A reprodução sexuada das plantas Flores: 

órgãos reprodutivos das plantas, Polinização e 

Germinação. 

Entender a história da vida na 

Terra. 

Fósseis: evidências de vida do passado A 

evolução da vida 

Reconhecer a participação dos 

seres vivos no processo da 

cadeia de alimentar. 

Sobrevivência dos seres vivos: troca de 

energia Desequilíbrio nas cadeias alimentares 

 

Identificar os seres vivos 

microscópicos. 

Bactérias, protozoários e fungos 

Reconhecer a importância do 

conhecimento do homem sobre 

os seres microscópicos para a 

vida e manutenção da saúde. 

Entendimento da relação do ser humano com 

a vida microscópica para a manutenção da 

saúde. Doenças causadas por bactérias, 

fungos e protozoários 

 

4º BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Compreender de onde vem a luz 

que ilumina a Terra. 

 

 

 

Fontes de luz 

Propagação da Luz  

Trajetória da Luz 

Corpos luminosos e iluminados  

Compreender como é o processo 

de eletricidade no cotidiano e o 

seu uso, destacando ações de 

desperdício de energia 

Energia Elétrica 

Fontes de energia elétrica: pilhas e baterias. 

Corrente Elétrica  

Condutores e Isolantes  

Circuitos Elétricos 

Desperdício de energia elétrica. 

Compreender o processo de 

funcionamento de uma Usina 

Elétrica. 

 

 

Usinas elétricas: funcionamento e importância. 
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4º BIMESTRE OBJETIVOS CONTEÚDOS 

A
M

B
IE

N
T

E
 

Identificar fontes de energia 

alternativas utilização e 

importância. 

Fontes alternativas de energias: solar, eólica, 

energia das mares, geotérmicas, Biogás, 

Biocombustível. 

Constatar a propriedade que 

alguns corpos magnéticos 

possuem de atrair outros metais. 

Magnetismo: ímãs. 

Campo magnético. 

Eletroímã. 

Identificar o uso dos recursos 

naturais e a utilização destes pelo 

homem. 

Recursos naturais renováveis e não 

renováveis. 

R
E

C
U

R
S

O
S

 T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

S
 

Entender a possibilidade de 

criação de novas espécies 

vivas por meio de manipulação 

genética. 

Compreensão de processos genéticos para 

obtenção de novas espécies – hibridismo. 

Identificar tecnologias criadas 

para propagar a luz no 

ambiente. 

Invenções e tecnologias: lâmpadas, laser. 

Identificar os aparelhos que 

necessitam de eletricidade para 

funcionar e a história de sua 

criação. 

Aparelhos elétricos. 

Reconhecer a bússola como 

instrumento de orientação. 

A história da bússola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


