
 

 

 
 

 

 

 

ESTRATÉGIAS EXPERIMENTAIS DE ENSINO VISANDO 

CONTRIBUIR COM O ENSINO DE FÍSICA DE MODO 

SIGNIFICATIVO: ATIVIDADES DE ELETRICIDADE, 

MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO 

         

 

 

 

RODOLFO KASUYOSHI KOHORI 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, 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.  

                                                                      

                        

Presidente Prudente – SP 

2015     



 

 

ii 

ESTRATÉGIAS EXPERIMENTAIS DE ENSINO VISANDO 

CONTRIBUIR COM O ENSINO DE FÍSICA DE MODO 

SIGNIFICATIVO: ATIVIDADES DE ELETRICIDADE, 

MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO. 

 

Rodolfo Kasuyoshi Kohori 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Celso Xavier Cardoso 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual 

Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 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.  

 

Aprovada por: 

  

 

________________________________________                          

PROFA. DRA. AGDA EUNICE DE SOUZA ALBAS 

 

 

________________________________________                          

PROFA. DRA. ANA MARIA OSÓRIO ARAYA 

BALAN 

 

 

________________________________________                         

PROF. DR. RENIVALDO JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

                                                      Presidente Prudente 

Outubro/2015 



 

 

iii 

 

 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

  
Kohori, Rodolfo Kasuyoshi. 

K87e Estratégias experimentais de ensino visando contribuir com o ensino de 
Física de modo significativo : atividades de eletricidade, magnetismo e 
eletromagnetismo / Rodolfo Kasuyoshi Kohori. - Presidente Prudente : [s.n.], 
2015 

 ix, 61 f. : il. 
  
 Orientador: Celso Xavier Cardoso 
 Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 

Ciências e Tecnologia 
 Inclui bibliografia 
  
 1. Ensino de Física. 2. Metodologia. 3. Material de apoio. I. Cardoso, 

Celso Xavier. II. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências e 
Tecnologia. III. Título. 

  
  

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho é dedicado à minha esposa, às três filhas lindas e à minha cunhada que sempre 

me deram apoio e incentivo permitindo assim a sua realização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

v 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A realização deste trabalho só foi possível, graças à orientação precisa, 

recebida do meu orientador professor doutor Celso Xavier Cardoso, a CAPES – Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – pelo auxílio financeiro concedido através 

da bolsa de estudo na vigência do mestrado e a SBF- Sociedade Brasileira de Física. 

 

Meus sinceros agradecimentos: 

 

À professora doutora Ana Maria Osório pela leitura e orientação do trabalho e 

as correções feitas na qualificação. 

À professora doutora Agda Eunice de Souza Albas pelas correções do trabalho 

na qualificação. 

Aos alunos e equipe gestora da Escola Estadual Fernando Costa de Presidente 

Prudente. 

Aos alunos e equipe gestora da Escola SESI de Álvares Machado. 

Ao corpo docente e discente do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de 

Física polo 16 UNESP campus de Presidente Prudente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

vi 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 
Página 

Figura 1. Sucata de aparelhos elétricos e eletrônicos .................................................. 15 

Figura 2. a) Pilha comum e pilha sem o invólucro, b) Bastão de grafite (polo 

positivo) e o copo de zinco (polo negativo) ................................................................. 

 

16 

Figura 3. Aula prática sobre diferença de potencial elétrico com os alunos da 3ª 

série do Ensino Médio ................................................................................................. 

 

23 

Figura 4. Aula prática sobre circuito elétrico realizada em sala de aula ..................... 24 

Figura 5. Materiais para montagem do kit de Eletrostática ......................................... 30 

Figura 6. Materiais para montagem do kit de Eletrodinâmica ..................................... 31 

Figura 7. Materiais para montagem do kit de Eletromagnetismo ................................ 32 

Figura 8. Ferro de solda e suporte ............................................................................... 33 

Figura 9. Jacarés .......................................................................................................... 34 

Figura 10. Eliminador de pilhas .................................................................................. 35 

Figura 11. Aparelho indicador de condutividade elétrica ............................................ 36 

Figura 12.  Testador de condutividade elétrica acoplado à lâmpada de 6 V e ao 

eliminador de pilhas ..................................................................................................... 

 

36 

Figura 13. Lâmpada incandescente .............................................................................. 38 

Figura 14. Lâmpada fluorescente ................................................................................ 38 

Figura 15. LEDs .......................................................................................................... 39 

Figura 16. Multímero Digital ....................................................................................... 40 

Figura 17. Atração eletrostática com canudo eletrizado e papéis ................................ 41 

Figura 18. Repulsão eletrostática ................................................................................. 42 

Figura 19. Canudo grudado na parede ......................................................................... 43 

Figura 20. Pêndulo eletrostático: Canudo sendo aproximado do disco de alumínio ... 44 

Figura 21. Eletroscópio: Canudo sendo aproximado da esfera ................................... 45 

Figura 22. Cartolina em forma de gota com duas tiras de papel de seda .................... 47 

Figura 23. a) Canudo atritado atrás da gota, b) Ponta do dedo encostando na gota .... 47 



 

 

vii 

Figura 24. Representação de uma igreja com para-raios ............................................. 48 

Figura 25. Aproximação de canudo eletrizado ............................................................ 49 

Figura 26. Cilindro de cartolina com papel de seda .................................................... 50 

Figura 27.  Teste de condutividade com cilindro de cobre .......................................... 51 

Figura 28. Pilhas .......................................................................................................... 53 

Figura 29. Garrafas descartáveis conectadas com mangueira ..................................... 53 

Figura 30. Simulação de diferença de energia potencial ............................................. 54 

Figura 31. Leitura de corrente e tensão com uma pilha ............................................... 55 

Figura 32. Leitura de corrente e tensão com duas pilhas ............................................. 55 

Figura 33. Leitura de corrente e tensão com três pilhas .............................................. 56 

Figura 34. Motor elétrico ............................................................................................. 58 

Figura 35. Campo magnético ....................................................................................... 59 

Figura 36. Montagem de um motor elétrico ................................................................ 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

LISTA DE ABREVIAÇÃO 

 

 

Sigla  

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

LED Diodo Emissor de Luz  

EE Escola Estadual  

GEPEC Grupo de Pesquisa em Educação Química  

GREF Grupo de Reelaboração do Ensino de Física 

MNPEF Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

MEC Ministério da Educação e Cultura  

USP Universidade de São Paulo 

ZDP Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

SUMÁRIO 

 

 Páginas 

RESUMO ..................................................................................................................... 01 

ABSTRACT ................................................................................................................. 02 

1 APRESENTAÇÃO.................................................................................................... 03 

2 REFERENCIAIS TEÓRICOS ................................................................................. 05 

2.1 Experimentação no Ensino de Física ..................................................................... 05 

2.2 Teoria de Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934) ........................................... 08 

2.3 David Paul Ausubel e a Aprendizagem Significativa ............................................ 09 

2.4 Lawrence Stenhouse (1926 – 1982) ....................................................................... 10 

2.5 Currículo do Estado de São Paulo .......................................................................... 11 

3 OBJETIVOS ............................................................................................................. 14 

4 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 15 

4.1 Pesquisa e seleção dos materiais para montagem dos kits de eletrostática, 

eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo ........................................................ 

 

15 

4.2 Atividades experimentais ..................................................................................... 16 

4.3 Público Alvo .......................................................................................................... 17 

4.4 Sequência didática do 1º semestre na disciplina de Física da 3ª série do Ensino 

Médio de uma Escola Pública da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo .... 

 

17 

4.5 Experimentos utilizados nas aulas de Química ...................................................... 24 

5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................... 25 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................... 27 

APÊNDICE A - Materiais necessários para a montagem dos kits de eletrostática, 

eletrodinâmica e eletromagnetismo ............................................................................. 

 

30 

APÊNDICE B - Construção de materiais didáticos ..................................................... 33 

APÊNDICE C – Descrição sobre as lâmpadas utilizadas nos experimentos ............... 37 

APÊNDICE D – Multímetro ........................................................................................ 40 

APÊNDICE E – Experimentos sobre Eletrostática ...................................................... 41 

 APÊNDICE F – Experimentos sobre Eletrodinâmica ................................................ 51 

 APÊNDICE G – Experimentos sobre Eletromagnetismo ........................................... 58 



 

 

1 

RESUMO 
 
 

O estudo da Eletricidade, dentro da disciplina de Física, possui um conteúdo muito 

extenso, com conceitos abstratos e de difícil compreensão. Em função disso, o 

desinteresse pelo estudo torna-se uma constante entre muitos alunos. Esse quadro pode ser 

em parte, revertido, adotando-se atividades experimentais em sala de aula, a fim de expor 

a aplicabilidade do conteúdo em situações práticas. Para tanto, o presente trabalho propõe 

um material didático-pedagógico que explore os conteúdos da Eletricidade de forma 

interativa, a fim de estimular os alunos a compreender, questionar e a buscar mais 

conhecimento. Para a elaboração deste material utilizou-se os seguintes referenciais 

teóricos: Experimentação no ensino de Física; Teoria de Lev Semenovitch Vygotsky; 

David Paul Ausubel e a Aprendizagem Significativa; Laurence Stenhouse e o Currículo 

do Estado de São Paulo. Os experimentos propostos utilizaram materiais de baixo custo e 

materiais obtidos a partir de sucata. Todos eles foram aplicados na sequência didática de 

Física na 3ª série do Ensino Médio de uma Escola Pública e como introdução nos 

conteúdos de Química. A experimentação facilitou o processo de ensino-aprendizagem, 

uma vez que despertou interesse entre os alunos, com a participação de todos nas 

atividades experimentais. O maior problema encontrado foi o tempo necessário para o 

preparo e realização de alguns experimentos e a ausência de profissionais técnicos em 

laboratório. O material proposto pode ser utilizado por professores de Física e aplicados 

em sala de aula. 

 

 

 

Palavras chaves: Material Didático-Pedagógico, Eletricidade, Experimentos. 
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ABSTRACT 

 

The study of Electricity, in the discipline of Physics, has a very extensive content with 

abstract concepts difficult to understand. As a result, the lack of interest by the study, it 

becomes a constant among many students. This situation can be partly reversed, adopting 

experimental activities in the classroom, in order to expose the applicability of the content in 

practical situations. It proposes a didactic-pedagogic material that exploits the contents of 

Electricity interactively, in order to stimulate students to understand, to question and to seek 

more knowledge. For the elaboration of this material was used the following theoretical 

frameworks: Experimentation in Physics teaching; Lev Semenovitch Vygotsky's theory; 

David Paul Ausubel and Meaningful Learning; Laurence Stenhouse and the Curriculum of the 

State of São Paulo. The proposed experiments used low cost and scrap materials. They were 

applied in the didactical sequence of physics at the 3rd high school grade in a public school 

and as an introduction to chemistry content. The experiments have facilitated the process of 

Teaching- Learning, because awakened interest among students, with participation of 

everyone in the experimental activities. The most problem encountered was the time required 

for preparation and execution of some experiments and lack of professional technical in the 

laboratory. The proposed material can be used by teachers of physics and applied in the 

classroom. 

 

Key words: Didactic-pedagogic material, Electricity, Experiments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

1 APRESENTAÇÃO 

 

POR QUE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS DE ELETRICIDADE, 

MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO? 

 

A escolha do tema para a realização de um trabalho científico está subordinada 

a um conjunto de influências e instâncias. Dentro desse conjunto citarei cinco motivos: 1) a 

sedução das atividades experimentais; 2) apresentação de uma boa coleção de experimentos 

de fácil execução, baixo custo financeiro, que possam ser montados por professores e alunos 

em sala de aula e sejam conceitualmente significativos; 3) utilização das atividades 

experimentais como estratégias de ensino de Física para minimizar as dificuldades de 

aprendizado e ensino de Física de modo significativo e consistente; 4) adequação de um 

ambiente motivador, agradável e rico em situações novas e desafiadoras, aumentando a 

probabilidade de que sejam elaborados conhecimentos e sejam desenvolvidas habilidades, 

atitudes e competências relacionadas ao fazer e entender a Física; 5) a Eletricidade, 

magnetismo e eletromagnetismo como áreas que atraem a atenção e despertam curiosidades 

dos alunos, desde os primeiros anos escolares até sua formação nos cursos de graduação. 

Para que ocorra uma melhora no ensino de Física, considero que os alunos 

devam ser motivados através de atividades práticas, instigando a busca pelo conhecimento. O 

profesor deve atuar como um investigador para ser capaz de criar o próprio currículo e ter 

postura reflexiva, a capacidade de analisar a própria prática e, a partir dessa análise, efetuar 

ajustes e melhorias no trabalho em sala de aula. 

Os referenciais teóricos utilizados foram:   

•  Experimentação no ensino de Física; 

•  Teoria de Lev Semenovitch Vygotsky; 

•  David Paul Ausubel e a Aprendizagem Significativa; 

•  Laurence Stenhouse; 

•  Currículo do Estado de São Paulo. 

Estou no magistério há mais de 30 anos e pude constatar a desativação dos 

laboratórios de Física, Química e Biologia. Na maioria das escolas públicas, os locais onde 

estavam os laboratórios foram transformados em salas de aulas. Na escola onde atuo, o 

laboratório foi reativado. O grande problema é que a escola não recebe verba para a 
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manutenção e funcionamento do laboratório. Para minimizar essa situação, pesquiso 

experimentos de baixo custo utilizando materiais recicláveis e sucatas.  

Considerando o número reduzido de aulas semanais (duas aulas/semana), a 

falta de local apropriado para realizar os experimentos e a dificuldade de se encontrar os 

materiais para os experimentos, os kits experimentais possuem valiosa serventia para que as 

aulas práticas sejam uma constante no cotidiano escolar. 

Os kits experimentais têm a função de organizar e facilitar o transporte dos 

materiais necessários para as salas de aulas. A montagem dos kits de eletrostática, 

eletrodinâmica e eletromagnetismo encontra-se no Apêndice A. 

A construção dos materiais didáticos utilizados nos experimentos encontra-se 

no Apêndice B; no Apêndice C estão descritas as lâmpadas utilizadas nos experimentos; no 

Apêndice D encontra-se uma descrição sobre o multímetro. 

As atividades experimentais selecionadas e testadas encontram-se nos 

Apêndices E (Experimentos sobre Eletrostática), F (Experimentos sobre Eletrodinâmica) e G 

(Experimentos Sobre Magnetismo e Eletromagnetismo). 

As pesquisas realizadas sobre a montagem dos kits, escolha dos experimentos e 

aplicabilidade dos experimentos nas aulas de Física e Química estão detalhadas na 

metodologia. 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

 

2.1 Experimentação no Ensino de Física 

 

A crescente desmotivação dos alunos pela aprendizagem da Física tem sido 

constatada no Brasil. Isto é um fato preocupante para a qual há necessidade de se encontrar 

soluções. 

Várias críticas ao ensino tradicional referem-se à ação passiva do aluno que 

frequentemente é tratado como mero ouvinte das informações que o professor expõe. 

As atividades experimentais podem ser estratégias eficientes para a 

aprendizagem, porque favorecem o entendimento efetivo do conceito a ser estudado através 

de exemplos e do estímulo ao questionamento. O experimento deve fazer parte do contexto de 

sala de aula, a fim de apresentar a aplicabilidade do conceito na prática, facilitar o 

entendimento e mostrar a importância do estudo em si. 

De acordo com Guimarães (2009), no ensino tradicional, o professor transmite 

aos alunos informações que não se relacionam com o seu cotidiano. Eles são apenas ouvintes 

de informações que não se relacionam com seus conhecimentos prévios. A aprendizagem não 

é significativa quando não há relação entre o que o aluno já sabe e o que está aprendendo. 

Segundo Guimarães (2009, p.198): 

             

No ensino de ciência, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a 
criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 
questionamento de investigação. Nesta perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado 
caracteriza-se como resposta aos questionamentos feitos pelos educandos durante a 
interação com o contexto criado. No entanto, essa metodologia não deve ser pautada 
nas aulas experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes recebem o 
roteiro para seguir e devem obter resultados que o professor espera tampouco 
apetecer que o conhecimento seja constituído pela mera observação. Fazer ciência, 
no campo científico, não é aleatório. Ao ensinar ciência, no âmbito escolar, deve-se 
também levar em consideração que toda observação não é feita num vazio 
conceitual, mas a partir de um corpo teórico que orienta a observação 
(GUIMARÃES, 2009, p.198). 

 

A experimentação tem a função de facilitar e dinamizar o processo ensino-

aprendizagem: ela desperta um forte interesse e curiosidade entre os alunos. Os experimentos 

utilizados pelos professores devem contribuir para a compreensão de conceitos físicos, 

devendo ser utilizada como metodologia que contemple uma reflexão crítica de mundo e um 

desenvolvimento cognitivo através da participação ativa dos alunos. Eles devem ser 

protagonistas do seu próprio aprendizado. 
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As experiências realizadas no ensino básico não são iguais aos experimentos 

conduzidos pelos cientistas. Elas possuem uma função pedagógica de auxiliar os alunos na 

aquisição de conhecimentos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio 

(BRASIL, 2002): 

 

Para o aprendizado científico, matemático e tecnológico, a experimentação, seja ela 
de demonstração, seja de observação e manipulação de situações e equipamentos do 
cotidiano do aluno e até mesmo a laboratorial, propriamente dita, é distinta daquela 
conduzida para a descoberta científica e é particularmente importante quando 
permite ao estudante diferentes e concomitantes formas de percepção qualitativa e 
quantitativa, de manuseio, observação, confronto, dúvida e de construção conceitual. 
A experimentação permite ainda ao aluno tomadas de dados significativos, com as 
quais possa verificar ou propor hipóteses explicativas e, preferencialmente, fazer 
previsões sobre outras experiências não realizadas (BRASIL, 2002). 

 

O cenário atual das escolas do ensino básico é o número reduzido de aulas 

práticas. Não existem locais apropriados para a realização dos experimentos e armazenamento 

dos utensílios e reagentes. Uma grande parcela dos diretores e coordenadores não possui 

conhecimento adequado do trabalho e o tempo necessário para que os experimentos ocorram 

no cotidiano escolar. É necessária, além de tudo, a mudança da postura dos professores de 

Física, deixando de lado as críticas e passando a agir sobre as mudanças necessárias para a 

melhoria do ensino. 

Segundo Valadares (2001, p.38): 

 

Embora a falta de recursos financeiros e o pouco tempo que os educadores dispõem 
para conceber aulas mais atraentes e motivadores sejam fatores que contribuem para 
o cenário dominante nas escolas, talvez o obstáculo mais decisivo seja de natureza 
cultural. Neste contexto, propomos uma metodologia de ensino de ciências simples, 
factível e de baixo custo e, mais importante ainda, que leve em conta a participação 
dos alunos no processo de aprendizagem (VALADARES, 2001, p. 38). 

 

Para que as aulas experimentais sejam uma constante no cotidiano escolar, elas 

devem ser simples, de baixo custo e rápidas. A maioria das escolas públicas não possui 

recursos próprios para as aulas experimentais. Experimentos simples também acabam sendo 

uma alternativa, pois podem ser interessantes uma vez que são fáceis de entender e os alunos 

podem buscar novas alternativas para o projeto Experimentos de baixo custo centrado no 

aluno e na comunidade. Ainda de acordo com Valadares (2001, p.38): 

 

Uma ideia dominante em nossa proposta é o uso de protótipo e experimentos como 
instrumentos de descoberta, que permitem a alunos e professores desenvolver 
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atitudes científicas em contextos relevantes ao nosso dia-a-dia. Temos observado 
que quanto mais simples e conceitual é o experimento ou protótipo, tanto mais 
atraente ele se torna. Nesta linha de atuação, o professor pode e deve instigar seus 
alunos a simplificar os experimentos e protótipos até a reduzi-los a um mínimo em 
termos de materiais empregados, minimizando custos e maximizando o valor 
pedagógico de cada projeto específico. Esta estratégia permite aos alunos 
desenvolver novas habilidades e a buscar soluções alternativas e mais baratas, que é 
a base de grande parte da pesquisa e desenvolvimento realizados nos laboratórios 
tecnológicos. Deste modo, a escola dá uma oportunidade única a seus alunos de 
vivenciar concretamente o conhecimento “construído” por eles próprios e de 
internalizar o significado dos conceitos científicos aplicados a contextos bem 
definidos. Tudo isso em um ambiente favorável ao desenvolvimento social, 
científico, tecnológico e pessoal dos alunos (VALADARES, 2001, p. 38). 

 

Os experimentos devem ser realizados por todos os alunos, a fim de que estes 

sejam protagonistas na aquisição do conhecimento. As aulas práticas devem ser usadas como 

espaço de investigação e reflexão. Além disso, elas devem ser bem planejadas para estreitar o 

elo entre motivação e aprendizagem, indo além da experimentação investigativa e propondo a 

leitura, a escrita e a fala como instrumentos indissolúveis da discussão conceitual dos 

experimentos. Segundo São Paulo (2007): 

 

Para as atividades experimentais tornarem-se significativas no processo de 
aprendizagem devem apresentar ação e reflexão. É necessário que o aluno participe 
ativamente do processo de construção do conhecimento e que o professor atue como 
mediador, conduzindo o aluno para a argumentação e elaboração de ideias através de 
questões problematizadora que direcionem os alunos à procura de soluções 
plausíveis para o problema apresentado. Essas atividades são caracterizadas como 
atividades experimentais investigativas, pois não se limitam à manipulação e 
observação, a aprendizagem ocorre por meio do ativo envolvimento do aluno na 
construção do conhecimento. Os experimentos demonstrativos feitos em sala de aula 
também podem apresentar características de uma atividade investigativa, quando se 
iniciem por um problema e, através de questões levantadas pelo professor mediador, 
provoquem e estimulem os alunos para a procura de soluções, despertando o 
interesse e participação do aluno na investigação do problema (SÃO PAULO, 
2007). 

 

As aulas experimentais auxiliam na construção do conhecimento dos 

aprendizes, de modo que são um elo importante entre o conhecimento prévio do aluno e o 

novo a ser construído. Segundo o GEPEQ/IQ-USP (2002): 

 

Em um currículo com ênfase construtivista, o trabalho de laboratório pode servir de 
ponte entre o que o aluno já sabe e o novo conhecimento a ser construído. As 
atividades experimentais devem ser desenvolvidas de forma a possibilitar ao aluno o 
teste de suas próprias ideias, provendo dados que possam desafiar e contradizer 
essas ideias. Dessa forma, pode estar causando um desequilíbrio cognitivo, o qual 
poderá levar às mudanças conceituais desejadas. Quando se pretende que o aluno 
aprenda a ciência para dar sentido ao mundo físico em que vive, o trabalho 
experimental se reveste de fundamental importância – uma vez que proporciona a 
familiarização do aprendiz com os fenômenos que se pretende que ele entenda. O 
aprendiz deve ter a oportunidade de conhecer e manusear instrumentos, fazer 
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medidas, realizar experiências, de maneira a poder testar suas próprias ideias e a 
reconstruir suas concepções sobre o mundo físico que o cerca (GEPEQ/IQ-USP, 
2002). 

 

De acordo com Francisco Jr et al. (2008), a experimentação problematizadora 

busca ir além da experimentação investigativa e propõe a leitura, a escrita e a fala como 

aspectos indissolúveis do debate conceitual do experimento. A prática problematizadora deve 

ser desenvolvida antes, durante e após o experimento. O diálogo deve ser oral e escrito. Os 

experimentos devem ser realizados por todos os alunos. Cada indivíduo constrói seus próprios 

significados para o que vivencia. Segundo Moreia et al. (2007, p. 2):  

 

As perspectivas construtivistas do processo de aprendizagem se caracterizam de forma 
bem ampla por três aspectos: 
a) Cada pessoa constrói individualmente seus próprios significados para as 
experiências que vivencia; 
b) Por ser individual, essa construção é diferente para cada pessoa. 
c) Muitas dessas construções envolvem a ligação de novas ideias e experiências com 
outras, que a pessoa já sabe e acredita (MOREIA et al., 2007, p. 2).     

 

Segundo Alves Filho (2000): 

Assegurado o emprego do laboratório didático em um ensino de concepção 
construtivista, torna- se necessária a proposição de ações e tarefas que cumpram o 
papel de mediação, função designada e intrínseca desta concepção. Esta função 
mediadora, sugere-se, deve ser realizada por meio de uma atividade experimental, 
entendida como um objeto didático, produto de uma Transposição Didática de 
concepção construtivista da experimentação e do método experimental e não mais 
como um objeto a ensinar. A atividade experimental deve ter entre suas 
peculiaridades a versatilidade para facilitar seu papel mediador em qualquer tempo e 
nos mais diferentes momentos do diálogo didático sobre o saber no processo ensino-
aprendizagem. Além disso, por ser um objeto de ação, manipulada didaticamente pelo 
professor, sua inserção no discurso didático construtivista deverá facilitar a indução do 
fenômeno didático que objetiva o ensino de determinados saberes e sua respectiva 
aprendizagem (ALVES FILHO, 2000). 

         
 

2.2 Teoria de Lev Semenovitch Vygotsky (1896 – 1934) 

 

Lev Semenovitch Vygotsky nasceu em 1896 em Orsha, pequena cidade perto 

de Minsk, a capital da Bielo-Rússia. Seus pais eram de uma família judaica culta e com boas 

condições econômicas. 

Vygotsky (1984) atribuía um papel preponderante às relações sociais no 

desenvolvimento intelectual. As características humanas não estão presentes desde o 

nascimento, nem são simplesmente resultados das pressões do meio externo. A formação se 
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dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Toda a relação do 

indivíduo com o mundo é feita por meio de instrumentos técnicos e da linguagem.   

De acordo com Davis e Oliveira (1993), Vygotsky reconhece que variando o 

ambiente, o desenvolvimento também variará. A criança já nasce num mundo social e, desde 

o nascimento, vai formando uma visão do mundo através da interação com adultos ou 

crianças mais experientes. A construção do real é, então, mediada pelo interpessoal antes de 

ser internalizada pela criança. O desenvolvimento e aprendizagem são processos que se 

influenciam reciprocamente, de modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. 

Pensamento e linguagem são processos interdependentes, desde o início da vida. A aquisição 

da linguagem pela criança modifica suas funções mentais superiores: ela dá uma forma 

definida ao pensamento, possibilita o aparecimento da imaginação, o uso da memória e o 

planejamento da ação. 

Um dos seus principais conceitos, o de zona de desenvolvimento proximal, é a 

distância entre o desenvolvimento real de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de 

aprender – potencial que é demonstrado pela capacidade de desenvolver uma competência 

com ajuda de um adulto (VYGOTSKY, 1984). 

Todo aprendizado é necessariamente mediado. Isso ressalta a importância da 

instituição escolar na formação do conhecimento. A intervenção pedagógica provoca avanços 

que não ocorreriam espontaneamente 

O ensino, para Vygotsky (1984), deve se antecipar ao que o aluno não sabe 

nem é capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, o 

primeiro vem antes. 

Vygotsky (1989) atribuiu muita importância ao papel do professor como 

impulsionador do desenvolvimento psíquico das crianças. Todo aprendizado é 

necessariamente mediado. Toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de 

instrumentos técnicos. 

O professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem o 

aluno a tornar-se independente e estimule o conhecimento potencial, de modo a criar uma 

nova ZDP a todo momento. 

 

2.3 David Paul Ausubel e a Aprendizagem Significativa 

 

David Paul Ausubel (1918 – 2008), psicólogo e educador americano 

desenvolveu a teoria da Aprendizagem Significativa. Filho de imigrantes judeus estudou na 
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Universidade de Nova York e desenvolveu um importante trabalho profissional e teórico 

como psicólogo na educação escolar. 

A teoria de Ausubel (AUSUBEL et al., 1980) tem como ideia central a 

aprendizagem significativa, um processo através do qual uma nova informação relaciona-se 

com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, a 

aprendizagem é mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas 

de conhecimento do aluno e adquire significado a partir da relação com seu conhecimento 

prévio. Se não ocorrer isso, ela se torna mecânica.  

A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em 

conceitos relevantes. Nesse processo a nova informação interage em comum à estrutura de 

conhecimento específico, que Ausubel et al. (1980) chama de conceito “subsunçor”. Quando 

o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre a 

aprendizagem mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas sem interagir 

com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Dessa forma, o aluno decora 

fórmulas, leis, mas as esquece após a avaliação. 

Para ocorrer a aprendizagem significativa são necessárias duas condições: a) O 

aluno precisa ter uma disposição para aprender; b) o conteúdo a ser aprendido tem que ser 

potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo. 

O significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é 

uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aluno faz uma filtragem dos conteúdos que 

têm significado ou não para si próprio. 

A teoria de Ausubel apresenta uma aprendizagem que tenha como ambiente 

uma comunicação eficaz e que conduza o aprendiz a imaginar-se como parte integrante desse 

novo conhecimento através de elos e de termos familiares a ele. 

 

2.4 Lawrence Stenhouse (1926 – 1982) 

 

Lawrence Stenhouse nasceu em Manchester, Inglaterra, em 29 de março de 

1926 de pais escoceses. Lawrence terminou o ensino secundário no Manchester Grammar 

School e entrou na Universidade de St. Andrew, na Escócia, e, mais tarde, era estudante na 

Universidade de Glasgow. Ele deixou o ensino da escola para tornar-se professor do ensino 

médio na Universidade de Durham e professor, mais tarde, em Jordanhill College of 

Education, Glasgow (LAWTON, 2004). 
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Segundo Lawton (2004), Lawrence Stenhouse  defendia a Figura do professor-

pesquisador. Todo professor deveria atuar como um investigador para ser capaz de criar o 

próprio currículo. O professor deve ter postura reflexiva, a capacidade de analisar a própria 

prática e a partir dessa análise efetuar ajustes e melhorias no trabalho de sala de aula. 

Stenhouse foi pioneiro em defender que o ensino mais eficaz é baseado em 

pesquisa e descoberta. O professor não pode colocar-se como autoridade cujo conhecimento 

não suporta contestação.   

 

2.5 Currículo do Estado de São Paulo  

 

Com o intuito de apoiar o trabalho realizado nas escolas estaduais e contribuir 

para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos, a Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo propôs, em 2008, um currículo básico para as escolas da rede estadual 

nos níveis de Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio. Com a implantação do 

currículo, a Secretaria da Educação procurou garantir a todos uma base comum de 

conhecimentos e de competência para que as escolas funcionem de fato como uma rede. 

Em linhas gerais o currículo deve conter: a) fundamentação teórica; b) 

histórico do ensino das disciplinas; c) objetivos de aprendizagem de cada ciclo ou série; d) 

conteúdos que serão trabalhados no período para alcançar essas expectativas, com 

justificativas de cada um e e) orientações didáticas e referências bibliográficas, com sugestões 

de atividades e leituras complementares. 

Segundo São Paulo (2010): 

 

A aprendizagem é o centro da atividade escolar. Por extensão, o professor 
caracteriza-se como um profissional da aprendizagem. O professor apresenta 
e explica conteúdos, organiza situações para aprendizagem de conceitos, de 
métodos, de formas de agir e pensar, em suma, promove competências e 
habilidades que, por sua vez, instrumentalizam os alunos para os problemas 
do mundo. Dessa forma, a expressão “educar para a vida” pode ganhar seu 
sentido mais nobre e verdadeiro na prática do ensino. Se a educação básica é 
para a vida, a quantidade e a qualidade do conhecimento têm que ser 
determinada por sua relevância para a vida de hoje e do futuro, para além dos 
limites da escola (SÃO PAULO, 2010). 

 

O Currículo adota como competências para aprender aquelas que foram 

formuladas no referencial teórico do Exame Nacional do Ensino Média (ENEM, 1998). 

As cinco competências são: a) dominar a norma-padrão da Língua Portuguesa 

e fazer uso das linguagens matemática, artística e científica; b) construir e aplicar conceitos 
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das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos 

histórico-geográfico, da produção tecnológica e das manifestações artísticas; c) selecionar, 

organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para 

tomar decisões e enfrentar situações-problema; d) relacionar informações, representadas em 

diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir uma 

argumentação consistente; e) recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaborar propostas de intervenção solidária da realidade, respeitando os valores humanos e 

considerando a diversidade sociocultural. 

Os conjuntos de temas e conteúdos que serão desenvolvidos no currículo de 

Física no Ensino Médio são: 

1. Movimentos: variações e conservações. 

2. Universo, Terra e Vida. 

3. Calor, ambiente e usos de energia. 

4. Som, imagem e comunicação. 

5. Equipamentos elétricos. 

5.1. Circuitos elétricos. 

5.1.1. Aparelhos e dispositivos domésticos e suas especificações elétricas, como 

potência de operação. 

5.1.2. Modelo clássico de propagação de corrente em sistemas resistivos. 

5.1.3. Avaliação do consumo elétrico residencial e em outras instalações, 

medidas de economia. 

5.1.4. Perigos da eletricidade e medidas de prevenção e segurança. 

5.2. Campos e forças eletromagnéticas. 

5.2.1. Propriedades elétricas e magnéticas de materiais e a interação por meio de 

campos elétricos e magnéticos. 

5.2.2. Valores de correntes, tensões, cargas e campos em situações de nosso 

cotidiano. 

6. Matéria e radiação. 

 

A partir do tema Circuitos elétricos deverão ser desenvolvidos as seguintes 

competências e habilidades:  

1. Identificar a presença da eletricidade no dia-a-dia, tanto em equipamentos elétricos 

como em outras atividades;  

2. Classificar equipamentos elétricos do cotidiano segundo sua função;  
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3. Caracterizar os aparelhos elétricos a partir das especificações dos fabricantes sobre 

suas características (voltagem, potência, frequência etc.), reconhecendo os símbolos 

relacionados a cada grandeza;  

4. Relacionar informações fornecidas pelos fabricantes de aparelhos elétricos a 

propriedades e modelos físicos para explicar seu funcionamento;  

5. Identificar e caracterizar os principais elementos de um circuito elétrico simples;  

6. Relacionar as grandezas mensuráveis dos circuitos elétricos com os modelos 

microscópicos da eletricidade no interior da matéria;  

7. Compreender o choque elétrico como resultado da passagem da corrente elétrica pelo 

corpo humano, avaliando efeitos, perigos e cuidados no manuseio da eletricidade. 

 

Segundo São Paulo (2010, p. 101): 

 

A experimentação, por usa vez, tem sido identificada apenas como práticas 
laboratoriais e tem servido de pano de fundo para o exercício do suposto 
“método científico”. Não se deve descuidar da introdução do domínio 
empírico nas aulas de Física, mas isso pode ser feito de diversas maneiras, 
recorrendo a objetos e equipamentos de uso cotidiano, como cata-ventos, 
seringas de injeção, molas, alto-falantes e controles remotos, que podem 
servir para demonstrar fenômenos a serem discutidos. O uso de filmes 
comerciais e didáticos, envolvendo fenômenos naturais, tecnologias e 
montagens experimentais, também permite introduzir na sala de aula a 
dimensão empírica. A própria vivência dos estudantes, como participantes de 
um mundo rico em fenômenos percebidos e objetos manipuláveis, pode servir 
de conteúdo empírico a ser tratado no ensino e aprendizagem da Física. 
Entende-se, dessa maneira, que a experimentação engloba muito mais do que 
a prática laboratorial, sendo esta última apenas uma entre várias práticas 
internas do fazer físico (SÃO PAULO, 2010, p. 101). 

 

Nota-se, desta forma, que os experimentos são extremamente úteis e viáveis 

para o ensino da Física e estão intimamente ligados ao que propõe o Currículo do Estado, bem 

como suas competências e habilidades. 
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3 OBJETIVOS 

 

•  Pesquisar e propor estratégias experimentais de ensino visando contribuir 

com o ensino de Física de modo significativo. 

•  Propor um material didático-pedagógico que explore os conteúdos da 

eletricidade de forma interativa e que estimule os alunos a conhecer os fascínios da 

eletricidade, utilizando materiais de baixo custo e materiais recicláveis.  

• Montagem dos kits de eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo e 

eletromagnetismo. 

• Elaboração de uma sequência didática do 1º semestre na disciplina de Física 

da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo. 

•  Tornar as atividades práticas uma constante no cotidiano escolar. 

• Utilização dos experimentos de eletrostática, eletrodinâmica e 

eletromagnetismo nas aulas de Química.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Pesquisa e seleção dos materiais para montagem dos kits de eletrostática, 

eletrodinâmica, magnetismo e eletromagnetismo. 

 

As pesquisas e seleção dos materiais foram feitas nas cidades de Presidente 

Prudente, Adamantina e Lucélia. 

Os multímetros, lâmpadas, soquetes para lâmpadas, fios elétricos, Leds, 

baterias, porta-pilha, jacarés, soldador, solda, resistores, resistores LDR e NTC foram  

encontrados em loja de materiais eletrônicos e elétricos. Tesoura, estilete, cartolina, papel de 

seda, isopor, colas são encontradas em lojas de materiais escolares. Os imãs (alto-falantes, 

motor elétrico e HD de computador), grafites e placas de zinco (pilhas), tubos de canetas, 

motor elétrico (computador e outros aparelho elétricos), carregador de celular, fios elétricos 

residenciais, lâmpadas fluorescentes queimadas, LEDs, resistores, capacitores, foram 

extraídos de materiais de sucata, conforme ilustra a Figura 1.  

  

 
 

Figura 1. Sucatas de aparelhos elétricos e eletrônicos. 
 

Os bastões de grafite podem ser retirados de pilhas não alcalinas (Figura 2.a). 

Deu-se preferência às pilhas de tamanho médio ou grande para obter bastões de maior 

diâmetro. O procedimento é realizado abrindo-se a pilha com uma tesoura ou alicate e 

aproveitando também o copo de zinco para o experimento de pilhas (Figura 2.b). 
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Figura 2. a) Pilha comum e pilha sem o invólucro, b) Bastão de grafite (polo positivo) e o 
copo de zinco (polo negativo). 

  

4.2  Atividades experimentais 

 

A pesquisa das atividades experimentais foi realizada em livros didáticos, 

livros sobre atividades experimentais, trabalhos científicos, artigos em revistas especializadas, 

Internet e Caderno do Professor de Física da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. 

Para a seleção dos materiais utilizados nas atividades experimentais foram 

adotados cinco critérios: 

•  O custo deve ser mínimo: É fato conhecido que a escola pública não tem 

recurso para compra dos materiais necessários, portanto deu-se preferência pela utilização de 

materiais oriundos de sucata; 

•  Quando a compra dos materiais for necessária, estes devem estar disponíveis 

na maioria dos mercados locais do país; 

• As atividades experimentais devem ser trabalhadas em grupos, onde todos os 

alunos participem; 

•  A reprodução das atividades experimentais pode ser realizada por qualquer 

pessoa, não necessitando de habilidades especiais; 

•  O material utilizado deve ser facilmente transportado. 

 

Os experimentos dos Apêndices E, F e G foram retirados de Nunes e Riposati, 

2005.  Todos os experimentos foram testados. 

A construção de um eliminador de pilhas adaptando carregador de celular foi 

baseada em roteiro e fotos de FANTINI (2009). 
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A construção de um aparelho indicador de condutividade elétrica foi baseada 

em Ação e reação: ideias para aulas especiais de Química (Rubinger; Braathen, 2012). 

 

4.3 Público alvo 

 

•  Alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública pertencente à 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aulas de Física. Número de alunos: 40. 

Período noturno. A escola funciona em três períodos e possui aproximadamente 1500 alunos 

(ensino fundamental e médio) e possui um laboratório de Física e Química; 

•  Alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio de uma escola pública pertencente 

à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aulas de Química. Duas classes de 1ª série 

e duas classes de 2ª série. Número médio de alunos por série: 40. A escola funciona em três 

períodos e possui aproximadamente 1500 alunos (ensino fundamental e médio) e possui um 

laboratório de Física e Química; 

•  Alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio de uma escola da rede particular. 

Aulas de Química. Uma classe de 1ª série e uma classe de 2ª série. Número médio de alunos 

por série: 32. A escola possui um laboratório de Química e Biologia e um laboratório de 

Física. 

 

4.4 Sequência didática do 1º semestre na disciplina de Física da 3ª série do Ensino 

Médio de uma escola pública da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

 

Tema 1: Eletrostática 

 

Recursos utilizados: Aulas Experimentais na Perspectiva Construtivista (ROSA; ROSA, 

2012), Física 3: Eletromagnetismo (GREF, 2005), Física: Conceitos e Contexto (OLIVEIRA 

et al, 2013) e os experimentos do Apêndice E. 

Número de aulas: 8 aulas. 

Competências e habilidades: Compreender o significado e reconhecer as propriedades de 

carga elétrica, reconhecer condutores e isolantes, compreender os processos de eletrização. 

 

Situação de aprendizagem 1: Leitura do Capítulo 1: Propriedades Elétricas da Matéria 

(OLIVEIRA et al, 2013) e leitura do Capítulo 27: Força e Campo Elétrico (GREF, 2005). 
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Situação de aprendizagem 2: Realização de todos os experimentos do Apêndice E. 

 

Situação de aprendizagem 3: Aula expositiva dialogada sobre carga elétrica, interação entre 

as cargas e os processos de eletrização, bons e maus condutores e força eletrostática. 

 

Situação de aprendizagem 4: Debate sobre os experimentos realizados. 

 

Tema 2: Circuitos elétricos 

 

Recursos utilizados: Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo: Caderno do 

Professor e Caderno do Aluno – Física – 3ª série (SÃO PAULO, 2014), Física: Conceitos e 

Contexto (OLIVEIRA et al., 2013), Quanta Física – 1º Ano (MENEZES et al., 2013), leitura 

de física GREF (2005) e os experimentos do Apêndice F. 

Número de aulas: 18 aulas. 

 

Situação de aprendizagem 1: Reconhecendo a eletricidade no dia a dia.  

• Conteúdos e temas: Equipamentos e suas características de funcionamento. 

• Competências e habilidades: Identificar a presença da eletricidade no cotidiano, 

classificar os equipamentos elétricos a partir de seu uso em tarefas do cotidiano. 

• Estratégias: Leitura do Capítulo 2 (GREF, 2005), atividades de organização de 

conhecimentos prévios a partir de discussão em grupo e reconhecimento da eletricidade 

no cotidiano; responder às questões do caderno do aluno (SÃO PAULO, 2014). 

• Avaliação: Deve ser feita considerando as respostas dadas pelos alunos ao 

questionário do caderno do aluno e os resultados da classificação dos aparelhos nas 

tabelas.  

 

Situação de aprendizagem 2: Entendendo as especificações dos aparelhos. 

• Conteúdos e temas: Resistores, motores, fontes, potências e consumo de energia. 

• Competências e habilidade: Identificar elementos que caracterizam a transformação 

da energia elétrica; iniciar a discussão das grandezas apresentadas, tais como resistência 

elétrica, corrente elétrica, tensão, energia e potência elétrica. 
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• Estratégias: Atividades de organização de informação recolhidas pelos alunos em 

casa, discussão em grupo, usando dados pesquisados para iniciar a conceituação das 

principais grandezas da eletricidade, aula expositiva dialogada. 

• Recursos: Mostrar na prática uma lâmpada incandescente funcionando; leitura do 

texto do Apêndice C (descrição das lâmpadas utilizadas nos experimentos); aula prática: 

construção de um eliminador de pilhas a partir de um carregador de celular (Apêndice B). 

• Avaliação: Avaliar os resultados da pesquisa realizada pelos alunos; o envolvimento 

dos alunos nas atividades práticas e as respostas das questões da atividade. 

 

Situação de Aprendizagem 3: Analisando um circuito elétrico 

• Conteúdos e temas: Corrente elétrica, resistência de um resistor, tensão elétrica e a 

primeiro Lei de Ohm; efeito Joule e a relação da potência com a resistência, corrente e 

tensão. 

• Competências e habilidades: Identificar os principais elementos do circuito; 

relacionar os elementos do circuito, as grandezas envolvidas e suas unidades de medidas – 

primeira Lei de Ohm; definir corrente elétrica e o modelo microscópico. 

• Estratégias: Leitura do Capítulo 2 de Oliveira (2013); leitura do Capítulo 3 e 4 de 

Gref (1999); realização dos experimentos de Eletrodinâmica: 4, 5, 6, 7 e 8 (Apêndice F), 

responder às questões do caderno do aluno (SÃO PAULO, 2014); aula expositiva 

dialogada. 

• Avaliação: Avaliar o trabalho nas montagens dos circuitos; as respostas das questões 

propostas; a resolução dos exercícios; a participação e o envolvimento de cada aluno no 

desenvolvimento das atividades teóricas e práticas. 

 

Situação de aprendizagem 4: Choques elétricos. 

• Conteúdos e temas: Corrente, resistência, tensão elétrica e a primeira lei de Ohm; 

modelo clássico da corrente elétrica; choques e seus efeitos. 

• Competências e habilidades: Identificar os perigos e procedimentos adequados para 

o manuseio da eletricidade; compreender o choque e seus efeitos. 

• Estratégias: Pesquisa na Internet e livros sobre choques; responder as questões 

propostas do caderno do aluno; questionário para entrevistar um eletricista sobre 

choques elétricos; aula expositiva dialogada. 
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• Avaliação: Elaboração do questionário para entrevista; a qualidade das respostas 

coletadas; a qualidade da pesquisa; a resolução dos exercícios do caderno do aluno 

(SÃO PAULO, 2014). 

 

Situação de aprendizagem 5: Dimensionando o circuito doméstico. 

• Conteúdos e temas: Resistência e a Segunda Lei de Ohm, corrente, tensão, potência 

dissipada (Efeito Joule). 

• Competências e habilidades: Compreender o dimensionamento do circuito elétrico; 

entender a relação entre a resistência, o comprimento e a espessura do fio – Segunda 

Lei de Ohm. 

• Estratégias: Leitura do Capítulo 5 de Menezes (2013); realização do experimento 6 

(Apêndice F); resolução dos exercícios do Caderno do Aluno. 

 

Situação de aprendizagem 6: Energia elétrica e a conta de luz mensal. 

• Conteúdos e temas: Potência e energia elétrica. 

• Competências e habilidades: Compreender como é feita a medida de energia elétrica; 

estimar o custo e o gasto de energia elétrica; conhecer alternativas seguras de 

economia de energia elétrica; perceber a relação entre o consumo de energia, a 

potência e o tempo. 

• Estratégias: Leitura do capítulo 5 de GREF (2005); estimar o gasto e o custo da 

energia nas casas usando contas de energia elétrica. 

• Avaliação: resposta das questões do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2014). 

 

Tema 3: Campos e forças eletromagnéticas 

 

Recursos utilizados: Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo: Caderno do 

Professor e Caderno do Aluno – Física – 3ª série (SÃO PAULO, 2014), Aulas Experimentais 

na Perspectiva Construtivista (ROSA; ROSA, 2012), Física: Conceitos e Contexto 

(OLIVEIRA et al., 2013); Quanta física – 1º Ano (MENEZES, L. C. et al, 2013); leitura de 

GREF (2005)  os experimentos dos Apêndices E e G. 

Número de aulas: 12 aulas. 

 

Situação de aprendizagem 1: Percepção dos campos e sua natureza 
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• Conteúdos e temas: Carga elétrica; pólos magnéticos; eletrização; campo elétrico; 

campo magnético e força elétrica. 

• Competências e habilidades: Identificar as propriedades elétricas e magnéticas, 

compreendendo a interação através de campos; reconhecer processos de eletrização; 

diferenciar um condutor de um isolante elétrico. 

• Estratégias: Releitura do Capítulo 1: Propriedades Elétricas da Matéria e leitura do 

Capítulo 3: Propriedades Magnéticas da Matéria (OLIVEIRA et al., 2013); refazer os 

experimentos do Apêndice E; realizar os experimentos 2 e 4 (Apêndice G) e refazer o 

experimento 2 (Apêndice F); responder às questões do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 

2014). 

• Avaliação: Avaliar as respostas dadas às questões propostas, a resolução dos 

exercícios do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2014) e o envolvimento com o 

desenvolvimento das atividades teóricas e práticas. 

 

Situação de aprendizagem 2: Estimando grandezas 

 

Situação de aprendizagem 3: Conhecendo as linhas de campo magnético de um imã 

• Conteúdos e temas: Campos magnéticos, linhas de campo e polos magnéticos. 

• Estratégias: Releitura do Capítulo 3: Propriedades Magnéticas da Matéria 

(OLIVEIRA et al., 2013); realização dos experimentos 2 e 4 (Apêndice G). 

 

Situação de aprendizagem 4: Campo magnético de uma corrente elétrica 

• Conteúdos e temas: Campo magnético de uma corrente elétrica e suas características. 

• Estratégias: Leitura do Capítulo 4: Campo elétrico e magnético (ROSA; ROSA, 

2012); aula expositiva dialogada; realização dos experimentos e questões propostas no 

Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2014) utilizando o kit de eletromagnetismo. 

 

Situação de aprendizagem 5: Gerando eletricidade com um imã 

• Conteúdos e temas: Fluxo do campo magnético; corrente elétrica estabelecida pela 

variação do fluxo do campo magnético; corrente elétrica estabelecendo campo magnético. 

• Competências e habilidades: Identificar fenômenos eletromagnéticos, estabelecer 

relações e identificar regularidades. 
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• Estratégias: Leitura do Capítulo 5: As leis de Ampère e Faraday (ROSA; ROSA, 

2012); realização dos experimentos 5e 6 (Anexo G). 

 

Tema 4: Motores e geradores; produção de movimento 

Recursos utilizados: Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo: Caderno do 

Professor e Caderno do Aluno – Física – 3ª série (SÃO PAULO, 2014), Aulas Experimentais 

na Perspectiva Construtivista (ROSA; ROSA, 2012), Física: Conceitos e Contexto 

(OLIVEIRA et al., 2013); Quanta Física – 1º Ano (MENEZES et al., 2013); leitura de GREF 

(2005)  e os experimentos dos Apêndices E e G. 

Número de aulas: 08 aulas. 

 

Situação de aprendizagem 1: Construindo um motor elétrico 

• Conteúdo e temas: Motor elétrico: elementos constituintes e funcionamento; 

transformação de energia elétrica em movimento; campo magnético, força magnética, 

corrente elétrica e fluxo de energia. 

• Competências e habilidades: Ler e interpretar procedimentos experimentais 

apresentados em guias de construção de um motor elétrico simples. 

• Estratégias: Realização do experimento 7: Motor elétrico do Apêndice G; responder 

às questões do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2014). 

 

Situação de aprendizagem 2: Entendendo os geradores elétricos 

• Conteúdos e temas: Geradores elétricos, transformação de energia de movimento em 

eletricidade; força magnética. 

• Estratégias: Leitura do Capítulo 6: Força magnética, motores e geradores (ROSA; 

ROSA, 2012); realizar o experimento 1: Motor e gerador elétrico (Apêndice G); aula 

expositiva dialogada; resolução dos exercícios do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 

2014).  

 

Tema 5: Produção e consumo de energia elétrica 

 

Recursos utilizados: Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo: Caderno do 

Professor e Caderno do Aluno – Física – 3ª série (SÃO PAULO, 2014), Aulas experimentais 

na perspectiva construtivista (ROSA; ROSA, 2012), Física: Conceitos e Contexto 
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(OLIVEIRA et al., 2013); Quanta Física – 1º Ano (MENEZES et al., 2013); leitura de GREF 

(2005)  os experimentos dos Apêndices E e G. 

Número de aulas: 06 aulas. 

 

Situação de aprendizagem 1: Compreendendo o funcionamento das usinas elétricas 

• Conteúdos e temas: Transformação de energia; indução magnética. 

• Competências e habilidades: Reconhecer os diversos processos de produção de 

energia elétrica; identificar neles a conservação de energia. 

• Estratégias: A partir da discussão do processo de produção de energia elétrica da 

usina hidrelétrica, inicia um debate sobre as outras formas de produção e os 

respectivos impactos no meio ambiente avaliando o custo-benefício de cada processo. 

• Avaliação: Participação na discussão. 

 

Situação de aprendizagem 2: Compreendendo uma rede de transmissão 

• Conteúdos e temas: Transmissão de energia elétrica. 

• Competências e habilidades: Elaborar hipóteses sobre os processos e os 

componentes envolvidos na transmissão da energia elétrica desde uma usina até um 

centro de consumo. 

• Avaliação: Respostas das questões do Caderno do Aluno (SÃO PAULO, 2014). 

As Figuras 3 e 4 ilustram as aulas práticas realizadas durante a disciplina de 

Física, onde os alunos da 3ª série do Ensino Médio de uma escola pública realizaram os 

experimentos de eletricidade. Percebeu-se que todos os alunos mostraram interesse em 

participar e aprender o tema em estudo. 

 

 
Figura 3: Aula prática sobre diferença de potencial elétrico com os alunos da 3ª série do 

Ensino Médio. 
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Figura 4: Aula prática sobre circuito elétrico realizada em sala de aula. 
 

 

4.5 Experimentos utilizados nas aulas de Química 

 

Todos os experimentos de Eletrostática (Apêndice E) e os experimentos 01, 02, 

03, 04 e 05 de Eletrodinâmica (Apêndice F) foram utilizados como introdução aos tópicos de 

Modelos Atômicos e Eletroquímica. 

 

Recursos utilizados: Aulas Experimentais na Perspectiva Construtivista (ROSA; ROSA, 

2012), leitura de GREF (2005), Física: Conceitos e Contexto (OLIVEIRA et al., 2013), os 

experimentos do Apêndice E e F, Material de Apoio ao Currículo do Estado de São Paulo: 

Caderno do Professor – QUÍMICA – 1ª, 2ª e 3ª série (2014); Química Cidadã (SANTOS E 

MÓL, 2013); A química perto de você: experimentos de baixo custo para a sala de aula do 

ensino Fundamental e Médio (Sociedade Brasileira de Química, 2010). 

Número de aulas: 10 aulas. 

Competências e habilidades: reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de 

modelos que a expliquem; utilizar a linguagem química para descrever átomos em termos de 

núcleo e eletrosfera; reconhecer os estados sólido, líquido e gasoso em função das interações 

eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas; identificar transformações químicas que 

ocorrem com o envolvimento de energia elétrica; relacionar a energia elétrica produzida e 

consumida na transformação química com os processos de oxidação e redução. 

Avaliação: avaliar os resultados da pesquisa realizada pelos alunos; o envolvimento dos 

alunos nas atividades práticas e as respostas das questões da atividade. 
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5 RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A montagem do kit para os experimentos de Eletrostática foi de baixo custo e 

os materiais, fáceis de obter em qualquer cidade. Já a montagem do kit para os experimentos 

de Eletrodinâmica, foi de custo médio e os materiais, difíceis de serem encontrados em 

cidades de pequeno porte; a melhor opção encontrada foi a de adquiri-los através de lojas 

virtuais. Para montagem do kit para os experimentos de Eletromagnetismo, utilizaram-se 

materiais do kit de Eletrodinâmica e os demais foram obtidos de sucatas, como os imãs, fios 

de cobre e motores elétricos. 

Os kits foram utilizados nas aulas práticas realizadas em sala de aula. Eles 

organizaram e facilitaram o transporte dos materiais necessários para a realização dos 

experimentos.  Os experimentos foram realizados em tempo adequado. Podemos constatar 

que os kits experimentais possuem uma valiosa serventia para que as aulas práticas sejam uma 

constante no cotidiano escolar. 

O referencial teórico utilizado proporcionou uma quantidade significativa de 

dados sobre atividades experimentais aplicáveis em sala de aula. Os experimentos aplicados 

permitiram o desenvolvimento da sequência didática utilizada na 3ª série do Ensino Médio na 

disciplina de Física de uma escola pública. A experimentação facilitou o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que despertou forte interesse e curiosidade entre os alunos, com a 

participação de todos nas atividades experimentais. Durante as aulas práticas foram criados 

problemas reais que permitiram a contextualização e o estímulo para o questionamento nas 

situações apresentadas.  

Não foi possível comparar as notas com os anos anteriores (2013 e 2014), uma 

vez que as atividades práticas foram realizadas no 1º semestre de 2015. 

O maior problema encontrado durante o desenvolvimento das atividades 

experimentais foi o tempo necessário para o seu preparo e realização, além da ausência, nas 

escolas, de profissionais técnicos em laboratório de Física e Química. 

As atividades experimentais de eletrostática foram muito importantes nas aulas 

de Química porque os alunos compreenderam o significado e reconheceram as propriedades 

da carga elétrica; reconheceram condutores e isolantes; compreenderam os processos de 

eletrização; reconheceram a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a 

expliquem.  
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As atividades experimentais de eletrodinâmica facilitaram o estudo do 

funcionamento de uma pilha galvânica e das transformações químicas que ocorrem na 

eletrólise. 
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APÊNDICE A  

 

1 Materiais necessários para a montagem dos kits de Eletrostática, Eletrodinâmica e 

Eletromagnetismo 

 

1.1 Materiais necessários para montagem do kit para atividades experimentais de 

Eletrostática: 

• Canudos de plásticos novos (lisos e sanfonados); 

• Papel picado; 

• Papel higiênico macio; 

• Flanela limpa e retalho de tecido de lã pura; 

• Linha de costura; 

• Tiras de papel de seda; 

• Isopor, cartolina, tesoura, fita adesiva e cola branca; 

• Agulhas, palitos de fósforo; 

• Folha de alumínio e peneira de metal; 

• Vidro transparente e descartável; 

• 13 cm de arame fino e 1 cm de fio de cobre (número 28); 

• Fita adesiva. 

A Figura 5 ilustra alguns dos materiais citados acima, para a montagem das 

atividades experimentais de Eletrostática. 

 

 
 

Figura 5. Materiais para montagem do kit de Eletrostática. 
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1.2 Materiais necessários para montagem do kit para atividades experimentais de 
Eletrodinâmica: 

• 1 lâmpada fluorescente; 

• 1 soldador e solda de estanho; 

• 2 multímetros; 

• 14 garras tipo jacaré tamanho pequeno e1 m de cabinho; 

• Tesoura e estilete; 

• 2 chapa de cobre e 2 chapas de zinco de 8 cm de comprimento e 2 cm de largura; 

• Vinagre; 

• 2 copos de plástico de 180 mL;  

• 4 garrafas plásticas de refrigerante de 2 litros; 

• 6 m de mangueira de 1 cm de diâmetro; 

• 4 torneiras para filtro e lâmina de serra; 

• 4 Led vermelho, 2 Led amarelo e 2 Led verde; 

• 4 lâmpadas de 6V; 

• 2 cátodos (grafite) de pilhas comuns não alcalinas. 

 

A Figura 6 ilustra alguns dos materiais citados acima, para a montagem das 

atividades experimentais de Eletrodinâmica. 

 

 
 

Figura 6. Materiais para montagem do kit de Eletrodinâmica. 
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1.3 Materiais necessários para montagem do kit para atividades experimentais de 

eletromagnetismo: 

• 1 motor elétrico; 

• Jacarés (utilizar do kit de eletrodinâmica); 

• 1 roda de carrinho e linha de costura; 

• Limalha de ferro ou palha de aço; 

• Ímãs; 

• Folha de papel, papel toalha; 

• 1 prego grande de 6 cm de comprimento; 

• Fio de cobre nº 37; 

• 1 agulha de costura, 1 pires, 1 pedaço de rolha, fita adesiva; 

• 100 cm de fio de cobre nº 27, 1 pedaço de imã de alto-falante, 15 cm de fio de cobre 

de 1,5 mm2 (fio usado em instalação elétrica), fita crepe; 

• Caixa de fósforos vazia; 

• 1 alicate; 

• Bússola. 

 

A Figura 7 ilustra alguns dos materiais citados acima, para a montagem das 

atividades experimentais de Eletromagnetismo. 

 

 
 

Figura 7. Materiais para montagem do kit de Eletromagnetismo. 
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APÊNDICE B  
 

1 Construção de materiais didáticos 

 

1.1 Construção de “Jacaré” para o kit de Eletrodinâmica e Eletromagnetismo 

 

Materiais: Ferro de solda de 30 W ou 40 W, estanho (solda), 2 m de cabinho, 14 garras tipo 

jacaré tamanho pequeno, tesoura ou estilete. 

 

Resumo teórico: 

Ferro de solda – É uma ferramenta contendo um fio de níquel-cromo dentro de um 

tubo de ferro galvanizado ou latão. Esta parte é a resistência do ferro. Dentro da resistência 

vai encaixada uma ponta de cobre recoberta com uma proteção metálica. Ao ligar o ferro na 

rede, passa corrente pela resistência e esta aquece a ponta até a temperatura adequada para 

derreter a solda. A Figura 8 ilustra o ferro de solda juntamente com o suporte. 

 

 
 

Figura 8. Ferro de solda e suporte. 
 

Procedimentos: 

1. Para a realização deste experimento, é necessária a presença do professor, pois deve-se 

ter muito cuidado com o soldador. Quando em contato com a pele, ele poderá causar 

queimadura graves porque sua temperatura chega a 300ºC. Utilizar óculos de proteção e 

máscara. 

2.  Ler atentamente o manual de instrução do soldador. Ligar o soldador e deixá-lo 

esquentar. A seguir, cortar com a tesoura sete pedaços de cabinho de 15 cm cada. 

Desencapar 0,5 cm de cada lado de um cabinho. 

3. Enfiar uma capinha em cada lado do cabinho. Colocar a porção desencapada do 

cabinho na parte maior da garra. 
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4. Encostar o soldador na garra e, logo após, o estanho. 

5. Esperar por dois minutos, até o estanho e a garra esfriarem. Colocar a capinha na 

garra. Fazer o mesmo procedimento do outro lado. Montar sete peças, as quais serão 

chamadas de jacarés, conforme a Figura 9. 

 

 
 

Figura 9. Jacarés. 
 

1.2 Construção de um eliminador de pilhas adaptando carregador de celular 

 

Materiais: carregador de celular em desuso, ferro de solda, solda e 2 garras pequenas tipo 

jacaré (garras que abrem e fecham com pressão) para componentes eletrônicos, estilete e 

alicate. 

 

Resumo teórico: 

 

 Carregador de celular – O carregador de celular é um retificador de corrente. Os 

circuitos retificadores são circuitos cuja finalidade é obter corrente contínua (DC), a partir de 

corrente alternada (AC). O processo de transformação de AC para DC geralmente é composto 

por transformador, retificador, filtro e carga, onde o transformador tem a função de reduzir, 

que será enviada ao retificador, onde a corrente AC, que é bidirecional, é convertida em uma 

corrente unidirecional (DC). No filtro, a tensão, que ainda apresenta oscilações, é estabilizada. 

Por fim, a carga recebe essa tensão filtrada. 

 

 

Procedimentos: 
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1. Cortar o fio do carregador com o alicate, o mais próximo possível do plug que encaixa 

no celular. 

2. Descascar as pontas dos fios o suficiente para que se consiga soldá-los nos "jacarés". 

3. Testar os fios do carregador, antes de soldar, com o multímetro. 

4. Soldar os "jacarés", um em cada ponta do fio. Soldar o fio preto no pólo negativo e o 

vermelho, no positivo. O resultado final deve ficar conforme a Figura 10. 

 

 
 

Figura 10. Eliminador de pilhas. 
 

1.3 Construção de um aparelho indicador de condutividade elétrica 

 

Materiais: dois bastões de grafite retirado de pilhas comum média, dois tubos transparentes 

de canetas, dois jacarés, uma lâmpada de 6V, um eliminador de pilhas (carregador de celular), 

cola quente, objeto isolante (borracha), fita adesiva, fio de cobre encapado que passe pelo 

tubo de caneta, lixa de unha ou faca. 

 

Procedimentos: 

 

1. Com uma faca ou lixa, fazer um sulco próximo a uma das extremidades do bastão de 

grafite e enrolar a ponta desencapada de um fio de cobre. Preparar outro bastão da mesma 

maneira. 

2. Passar os fios de cobre pelo tubo de caneta e colar o grafite no tubo de caneta com cola 

quente (silicone). 
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3. Desencapar a ponta dos fios da outra extremidade e soldar nos jacarés. A Figura 11 

ilustra o resultado final do aparelho indicador de condutividade. 

 
 

Figura 11. Aparelho indicador de condutividade elétrica. 
 

4. Ligar uma das extremidades do testador de condutividade na lâmpada (lâmpada de 6 V 

ou led verde). A outra extremidade deverá ser ligada no eliminador de pilhas (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Testador de condutividade elétrica acoplada à lâmpada 
de 6 V e ao eliminador de pilhas. 
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APÊNDICE C 

 

1 Descrição sobre as lâmpadas utilizadas nos experimentos 

 

1.1 Lâmpada incandescente 

 

A lâmpada incandescente (Figura 13) é constituída por um fio de tungstênio, 

dentro de uma cápsula de vidro que contém um gás nobre para evitar a combustão do metal 

incandescente que ocorreria se o fio estivesse exposto ao oxigênio do ar. Nas lâmpadas 

elétricas incandescentes, a luz é emitida por um filamento aquecido. Os átomos adquirem 

energia com a passagem da corrente elétrica e emitem luz quando liberam esta energia.  

O tungstênio possui condutibilidade elétrica moderada; por isso, oferece 

resistência à passagem da corrente elétrica, gerando calor a ponto de se tornar incandescente e 

emitir luz. Apresenta também elevada temperatura de fusão (3410º C), resistindo a altas 

temperaturas sem sofrer fusão. Outros metais são empregados na confecção de uma lâmpada 

elétrica incandescente: 

•  Haste de ferro (Fe) e níquel (Ni): essa liga metálica apresenta elevada 

resistência mecânica (não entorta facilmente) e suporta altas temperaturas sem fundir 

(aproximadamente 1500º C), sendo um material ideal para sustentar o filamento de tungstênio 

da lâmpada. 

•  Fios de cobre (Cu): metal com boa condutibilidade elétrica e alta 

temperatura de fusão. 

•  Rosca de zinco (Zn): metal maleável (fácil de moldar), que suporta 

temperaturas moderadas sem fundir (420 oC) e possui boa condutibilidade elétrica. 

•  Ponto de contato de chumbo (Pb), estanho (Sn) e antimônio (Sb): essa liga 

metálica é útil para fazer soldagem porque seus componentes apresentam temperaturas de 

fusão relativamente baixas (327ºC, 232ºC e 631ºC, respectivamente). Consequentemente, a 

própria liga também tem baixa temperatura de fusão. O antimônio é misturado ao chumbo e 

ao estanho para que a liga suporte temperaturas um pouco maiores sem fundir e tenha maior 

dureza. Os metais, quando submetidos a temperaturas elevadas, podem facilmente sofrer 

oxidação se estiverem em contato com o oxigênio do ar. Por esse motivo, o interior das 
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lâmpadas é preenchido com gases inertes (que dificilmente reagem com outros materiais), 

como nitrogênio (N2), criptônio (Kr) e, principalmente, argônio (Ar). 

 

 
 

Figura 13. Lâmpada incandescente. 
 

1.2 Lâmpada fluorescente 

 

A lâmpada fluorescente (Figura 14) é preenchida com vapor de mercúrio e a 

superfície interna é revestida com um pó branco, chamado “fósforo”. O fósforo (pó branco 

que reveste internamente a lâmpada fluorescente) tem a característica de transformar raios 

ultravioletas em luz visível. Ela é classificada com lâmpadas de descarga. A luz é produzida 

pela passagem da corrente elétrica em um gás ou mistura de gases contidos em um tubo. Isto 

acontece quando uma tensão elevada é aplicada em seus eletrodos, vencendo a rigidez 

dielétrica do meio gasoso. 

 
Figura 14. Lâmpada fluorescente. 

 

1.3 LED 

 

LED (Figura 15) é a sigla em inglês para “Light Emiting Diode”, que quer 

dizer diodo emissor de luz. O LED é um dispositivo semicondutor que tem como princípio de 

funcionamento a eletroluminescência, emitindo luz através da combinação de elétrons e 



 

 

39 

lacunas em um material sólido. Possuem a característica de emitir luz em uma faixa específica 

do espectro visível, principalmente nas cores azul, verde, vermelho e branco e suas 

combinações. Também são encontrados LEDs operando na faixa de ultravioleta e 

infravermelho. 

Os LEDs normalmente são alimentados em corrente contínua, possuem tensão 

de condução baixa e não necessitam de ignição, diferentes das lâmpadas fluorescentes. Estas 

características tornam-se vantajosas quando se deseja alimentá-los através de baterias. Além 

disso, a alta eficácia luminosa permite a utilização de baterias pequenas e/ou uma maior 

autonomia do sistema. 

O LED é composto por dois materiais distintos formando uma junção P-N, 

como acontece em alguns dispositivos semicondutores. Nesta junção, o lado P contém 

essencialmente lacunas (ou falta de elétrons) enquanto lado N contém essencialmente cargas 

negativas (excesso de elétrons). Quando polarizadas diretamente, os elétrons e lacunas se 

movimentam em direção ao mesmo ponto. Assim a combinação desses elementos resulta na 

emissão de fótons. 

A resistência elétrica do LED, quando polarizado diretamente (positivo no lado 

P da junção), é muito baixa e a corrente não segue uma relação linear com a ddp, mas cresce 

muito rapidamente. Assim é necessário tomar cuidado para que a corrente que passa pelo 

LED seja limitada. A maneira mais simples de se conseguir isso é colocando um resistor 

limitador em série com o diodo de modo a que a corrente não ultrapasse o valor permitido por 

este resistor. 

A corrente com que um LED trabalha é dada pelo fabricante. Geralmente, esta 

corrente está entre 6 e 20 mA. Para quase todos os tipos de LED a tensão sobre ele é próxima 

de 2 V. 

 
Figura 15. LEDs. 
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APÊNDICE D 

 

1 Multímetro Digital 

 

Os aparelhos que medem corrente elétrica, diferença de potencial e resistência 

elétrica são, respectivamente, o amperímetro, o voltímetro e o ohmímetro. Esses aparelhos 

podem estar contidos em um só, chamado multímetro. 

O multímetro (Figura 16) é um aparelho muito sensível e por isso deve-se ter 

muito cuidado, porque qualquer dano afetará a precisão nas medidas. Existem modelos com 

mostrador analógico (de ponteiro) e modelos com mostrador digital.  

O modelo com mostrador digital funciona convertendo corrente elétrica em 

sinais digitais através de circuitos denominados conversores análogo-digitais. Esses circuitos 

comparam a corrente a medir com uma corrente interna gerada em incrementos fixos que vão 

sendo contados digitalmente até que se igualem, quando o resultado então é mostrado em 

números ou transferido para um computador pessoal. Várias escalas divisoras de tensão, 

corrente, resistência e outras são possíveis. 

 

 
 

Figura 16. Multímetro digital. 
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APÊNDICE E 

 

1 Experimentos de Eletrostática 

 

Experimento 1 – Força de Atração 

 

Materiais: 1 canudo de plástico, papel picado e papel higiênico. 

 

Procedimento: 

1. Picar pedaços de papel comum. Em seguida, atritar fortemente um canudo com um 

pedaço de papel higiênico. 

2. Aproximar o canudo, sem encostá-lo em nenhuma superfície, dos pedaçinhos de papel 

e observar o que acontece (Figura 17). 

3. Atritar fortemente outro canudo com um pedaço de papel higiênico e grudá-lo na 

parede. 

 

 
 

Figura 17. Atração eletrostática do canudo eletrizado com papéis. 
 

4. Após a realização do experimento responder à seguinte questão: Por que o canudo 

atrai os pedacinhos de papel sem tocá-los? 

 

Experimento 02 – Força de Repulsão. 
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Materiais: 2 canudos de plástico, linha de costura e papel higiênico. 

 

Procedimento: 

1. Em cada extremidade da linha, amarrar um canudo. 

2. Esfregar cada um dos canudos com papel higiênico. 

3. Suspendê-los de modo que estejam próximos. Observar que ambos se afastam, 

conforme ilustra a Figura 18. 

4. Aproximar dos canudos o pedaço de papel higiênico utilizado para esfregá-los.  

5. Anotar no caderno os acontecimentos observados. 

 

 
 

Figura 18. Repulsão eletrostática. 
 

6. Após a realização do experimento, responder às seguintes questões: 

1. Por que os dois canudos se afastaram? 

2. Por que o canudo é atraído pelo papel higiênico? 

3. Que força é essa, que age à distância, que ora repele e ora atrai os objetos? 

 

Experimento 03 – Corpo eletrizado atrai corpo neutro 

 

Materiais:  2 canudos de plástico e papel higiênico. 

 

Procedimento: 

1. Atritar o canudo com um pedaço de papel higiênico. Em seguida, jogá-lo na parede e 

observar o que ocorre (Figura 19). 
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2. Colocar o segundo canudo, sem atritar com o papel higiênico, na parede e observar o 

que acontece. 

3. Anotar no caderno as observações. 

 

 
 

Figura 19. Canudo grudado na parede. 
 

4. Após a realização do experimento, responder às seguintes questões: 

1. Por que o primeiro canudo ficou preso na parede? 

2. Por que o segundo canudo não ficou preso na parede? 

 

Experimento 04 – Detector de Cargas: “Pêndulo eletrostático” 

 

Materiais: 2 canudos de plástico sanfonados, linha de costura, folha de papel alumínio, papel 

higiênico, isopor, fita adesiva e tesoura. 

 

Procedimentos: 

1. Dobrar um canudo de modo que ele forme um L e fixá-lo no isopor. Amarrar 20 cm de 

linha de costura na extremidade do canudo e, em seguida, fixar um pequeno disco de 

alumínio na ponta do fio. Atritar um canudo com papel higiênico e aproximá-lo do disco 

de alumínio, sem tocá-lo (Figura 20). Observar o movimento do disco. 

2. A seguir, encostar o canudo atritado no disco de alumínio. Observar qual o sentido do 

movimento do disco.  



 

 

44 

 
 

Figura 20. Pêndulo eletrostático: Canudo sendo aproximado do disco de alumínio. 
 

3. Após a realização do experimento, responder às seguintes questões: 

1. No procedimento 1, o canudo atrai o disco de alumínio. Explique o que está 

ocorrendo? 

2. Ao encostarmos o canudo no disco ele ficará “grudado” no disco. O canudo atrai o 

disco, mas depois o disco foge do canudo. Explique os fenômenos observados. 

 

Experimento 05 – Detector de cargas: “Eletroscópio de Folhas” 

 

Materiais: 13 cm de arame fino, folha de papel alumínio, um frasco de vidro (Balão de 

Erlenmeyer), 1 bolinha de isopor, 1 canudo de plástico e papel higiênico. 

 

Procedimentos: 

1. Fazer um furo na rolha do Erlenmeyer com a mesma espessura do arame. Dobrá-lo na 

forma de um gancho. Cortar uma tira fina de papel alumínio de 3 cm de comprimento e 

colocá-la no gancho. Tampar o frasco com a rolha. Por fim, encapar uma bola de isopor 

com papel alumínio e fixá-la no arame. 

2. Atritar o canudo com o pedaço de papel higiênico. Aproximar e afastar o canudo da 

esfera, sem tocá-la (Figura 21). Observar o que acontece com as tiras de alumínio. 

3. Encostar o canudo eletrizado na esfera. Observar o que acontece com as tiras de 

alumínio. 
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Figura 21. Eletroscópio: Canudo sendo aproximado da esfera. 
 

Experimento 06 – Eletrização por indução 

 

Materiais: Cartolina, 1 tira de papel de seda, 2 canudos de plásticos, isopor, cola branca, fita 

adesiva, tesoura e papel higiênico. 

 

Procedimentos: 

1. Cortar uma cartolina na forma de um quadrado (7 x 7 cm). Em seguida, colar uma tira 

de papel de seda bem fina na extremidade superior do quadrado. Pregar a cartolina em um 

canudo e depois fixá-lo em uma base (por exemplo, um pedaço de isopor ou outro 

material que seja um bom isolante). 

2. Atritar outro canudo com papel higiênico e aproximá-lo do lado oposto ao que foi 

colocada a tira de papel de seda, sem encostá-lo na cartolina. O canudo é o indutor e o 

papel de seda será eletrizado por indução. Nestas condições, observar o que ocorre com a 

tira de papel de seda. 

3. Manter o canudo, sempre próximo ao quadrado, na mesma posição, encostar o dedo na 

parte de frente da cartolina. Observar o que ocorre com a tira de papel de seda. 

4. Depois afastar o dedo e, em seguida, afastar o canudo. Observar o que acontece com a 

tira de papel de seda. Explicar cada fase desta experiência em um relatório. 

 

Experimento 07 – Força de Coulomb 
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Materiais: 2 canudos de plástico, linha e papel higiênico. 

Procedimentos: 

1. Em cada extremidade da linha, amarrar um canudo. 

2. Atritar somente metade dos canudos, separadamente, com um pedaço de papel 

higiênico. Suspendê-los e observar a distância entre os canudos (ângulos que farão entre 

si). 

3. Em seguida, atritar os canudos por inteiro, suspendê-los e observar a nova separação 

dos canudos. 

 

Experimento 08 – Força de Coulomb 

 

Materiais: 2 canudos de plástico, linha e papel higiênico. 

 

Procedimentos: 

1. Amarrar um canudo na ponta da linha e atritá-lo com um pedaço de papel higiênico. 

Suspendê-lo. 

2. Em seguida, aproximar do mesmo, outro canudo, eletrizado, a uma distância de 

aproximadamente 3 cm, mantendo-os sempre a essa distância. Observar o que ocorre com 

o canudo que está preso à linha. Prestar atenção ao ângulo que a linha faz com a vertical. 

3. Por fim, afastar o canudo não pendurado a uma distância de aproximadamente 15 cm. 

Observar o que ocorre com o canudo que está preso a linha. 

 

Experimento 09 – Poder das pontas 

 

Materiais: Cartolina, 2 tiras de papel de seda, 2 canudos de plástico, isopor, papel higiênico, 

tesoura, cola branca e fita adesiva. 

 

Procedimentos: 

1. Cortar uma cartolina na forma de uma gota de 15 cm de comprimento. Colar duas tiras 

de papel de seda, cada uma com aproximadamente 5 cm de comprimento, uma na ponta e 

outra no meio da gota. Em seguida, pregar com fita adesiva a cartolina em um canudo e 

fixá-los em um pedaço de isopor, conforme Figura 22. 
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Figura 22. Cartolina em forma de gota com duas tiras de papel de seda. 
 

2. Atritar um canudo com um pedaço de papel higiênico. Em seguida, aproximá-lo do 

canudo atrás da gota (Figura 23.a). 

 

 
 

Figura 23. a) Canudo atritado atrás da gota, b) Ponta do dedo encostando na gota 
 

3. Mantendo o canudo na posição recomendada, encoste a ponta do seu dedo na frente da 

gota (Figura 23.b). 

4. Afaste a mão e, depois o canudo. Observe o que acontece com as tiras. 

 

Experimento 10 – Campo de Força 
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Materiais: 4 canudos de plástico, isopor, tesoura, um palito de fósforo, linhas e papel 

higiênico. 

Procedimentos: 

1. Fixar no isopor três canudos eletrizados ao redor do palito de fósforo. 

2. Cortar 20 cm de linha e amarrar na sua extremidade um canudo. Em seguida, atritar o 

canudo com papel higiênico. É importante lembrar que o canudo deve ser eletrizado por 

inteiro. Depois, cortar o canudo, de forma que ele fique com 5 cm de comprimento 

aproximadamente. 

3. Tentar acertar o palito de fósforo com o canudo, que está preso na linha. 

 

Experimento 11 – Simulação do Pára-raios 

 

Materiais:  Cartolina, 1 tira de papel de seda para balas, 2 canudos de plástico, isopor, agulha, 

papel higiênico, tesoura, cola branca e fita adesiva. 

 

Procedimentos: 

1. Recortar uma cartolina (aproximadamente 8 cm de comprimento) na forma de uma 

igreja. Em seguida, colar a tira de papel de seda no meio da torre da igreja. Depois, com 

uma fita adesiva, pregar uma agulha na ponta da torre. Usar um canudo como suporte para 

sustentar a igreja e pregue-o com fita adesiva. Por último, fixar o canudo em um pedaço 

de isopor. A Figura 24 ilustra a representação da igreja com o pára-raios. 

 

 
 

Figura 24. Representação de uma igreja com pára-raios. 
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2. Aproximar um canudo eletrizado da agulha, sem encostar. Observar a tira de papel de 

seda (Figura 25). 

 

 
 

Figura 25. Aproximação do canudo eletrizado. 
 

3. Retirar o canudo e observar o que acontece com a tira. 

4. Colocar a ponta do dedo na igreja de papel e observar o que acontece com a tira. 

 

Experimento 12 – Simulação da Gaiola de Faraday 

 

Materiais: 2 canudos de plástico sanfonado, linha, folha de alumínio, papel higiênico, isopor, 

fita adesiva, tesoura e 1  peneira de metal. 

 

Procedimentos:  

1. Dobrar um canudo de modo que ele forme um L e, a seguir, fixá-lo no isopor. Amarrar 

uma linha na extremidade do canudo e, em seguida, colar com fita adesiva um disco de 

folha de alumínio na ponta da linha. 

2. Atritar um canudo com papel higiênico e aproximá-lo do disco de alumínio. Observar 

que acontece com o disco. 

3. Colocar a peneira de metal em cima do pêndulo. Em seguida, aproximar o canudo 

eletrizado nela e observar que acontece com o disco. 

 

Experimento 13 – Proteção contra carga elétrica 
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Materiais:  Cartolina, 2 tiras de papel de seda para balas, 2 canudos de plástico, isopor, papel 

higiênico, tesoura, cola branca e fita adesiva.  

 

Procedimentos: 

1. Cortar uma cartolina na forma de um retângulo (7x15 cm). Colar duas tiras de papel de 

seda uma em cada face do retângulo. Em seguida, colar as extremidades do retângulo na 

forma de um cilindro. Como suporte para o cilindro, utilizar um canudo. Fixar o canudo 

em um pedaço de isopor conforme ilustra a Figura 26. 

2. Eletrizar o cilindro por indução, aproximando o canudo eletrizado a ele. 

3. Mantendo o canudo na sua posição, encostar a ponta do dedo por fora no cilindro. 

4. Retirar o dedo e depois o canudo. Observar o que ocorre com as tiras de papel de seda. 

 

 
 

Figura 26. Cilindro de cartolina com papel de seda. 
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APÊNDICE F 

 

Experimentos de Eletrodinâmica 

 

Experimento 1 – Acendendo uma lâmpada com canudos. 

 

Materiais: 1 lâmpada fluorescente (pode ser usada), 5 canudos plásticos e papel higiênico. 

 

Procedimentos: 

1. Atritar simultaneamente os cinco canudos com papel higiênico. 

2. Encostar os canudos eletrizados na lâmpada fluorescente, em várias posições. 

Observar o brilho da lâmpada. 

3. O experimento deverá ser realizado em ambiente escuro. 

 

Experimento 2 – Condutividade elétrica. 

 

Materiais: Aparelho indicador de condutividade, diversos metais (cobre, zinco, ferro, 

alumínio, chumbo, estanho), madeira, diferentes tipos de plásticos, sal de cozinha e açúcar. 

 

Procedimentos: 

1. Encostar as pontas de grafite nos materiais a serem testados. 

2. Verificar quais os materiais que conduzem e quais os que não conduzem corrente 

elétrica. A Figura 27 ilustra o teste sendo realizado no cilindro de cobre, indicando que 

este é um condutor de corrente elétrica. Anotar os dados no caderno. 

 

 
Figura 27. Teste de condutividade de cilindro com cobre. 
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Experimento 3 – Bons e maus condutores líquidos 

 

Materiais: Aparelho indicador de condutividade (Apêndice B), água destilada, sal de 

cozinha, açúcar, sulfato de cobre, vinagre, frutas cítricas (laranja e limão), 7 copos 

descartáveis. 

 

Procedimentos: 

1. Colocar água destilada no primeiro copo. 

2. Adicionar vinagre no segundo, suco de laranja no terceiro e suco de limão no quarto. 

3. Preparar soluções aquosas de sal de cozinha, açúcar e sulfato de cobre. 

4. Adicionar a solução aquosa de sal de cozinha no quinto copo, solução aquosa de 

açúcar no sexto e solução aquosa de sulfato de cobre no sétimo. 

5. Substituir a lâmpada de 6 V do testador por um led vermelho. 

6. Verificar se os líquidos conduzem corrente elétrica. O led vermelho deverá acender se 

o líquido conduzir corrente elétrica. 

7. Anotar os resultados no caderno. 

  

Experimento 4 – Pilha 

 

Materiais: 2 chapas de cobre e 2 chapas de zinco de 4 cm de comprimento e 2 cm de largura, 

2 copos de plásticos de 100 mL, 1 LED (vermelho), vinagre, 3 jacarés. 

 

Procedimentos:  

1. Colocar uma chapa de zinco e uma de cobre em cada copo. Em seguida, enchê-las com 

vinagre. 

2. Ligar uma chapa de zinco e uma de cobre, com os jacarés. 

3. Ligar em série uma chapa de zinco, 1 LED e uma chapa de cobre, com os jacarés, 

conforme a Figura 28. Observar o led (Figura 28). 
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Figura 28. Pilhas. 

 

Experimento 5 – Diferença de Potencial 

 

Materiais: 2 garrafas plásticas de refrigerantes de 2 L, 50 cm de mangueira de 1 cm de 

diâmetro, pistola de cola quente, bastão de cola quente, estilete, água, corante.  

Procedimento: 

1. Cortar a garrafa. Em seguida, fazer um furo, de modo que caiba a mangueira. 

2. Conectar as mangueiras nas garrafas utilizando cola “quente”. 

3. Em seguida, encher as garrafas pela metade com água com corante (Figura 29). 

Depois, colocá-las em cima de uma mesa. Observar quanto de água restará em cada 

garrafa. 

 

 
 

Figura 29. Garrafas descartáveis conectadas com mangueira. 
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4. Deixar uma garrafa em cima da mesa e colocar a outra sob uma superfície de 

aproximadamente 15 cm de altura (Figura 30). Observar quanto de água restará na garrafa. 

 

 
 

Figura 30. Simulação de diferença de energia potencial. 
 

Experimento 6 – Resistência 

 

Materiais: 4 garrafas plásticas de refrigerante de 2 L, 1 mangueira com 0,5 m de 

comprimento e 1 cm de diâmetro, 1 mangueira com 5 m de comprimento e 1 cm de diâmetro, 

pistola de cola quente, bastão de cola quente, água e corante. 

 

Procedimentos: 

1. Utilizando o mesmo procedimento do experimento 5, conectar a mangueira de 50 cm 

de comprimento em duas garrafas vazias de 2 L. Fazer o mesmo para o segundo par de 

garrafas, utilizando a mangueira de 5 m de comprimento. Encher as quatro garrafas com 

água até a metade da sua capacidade. 

2. Em seguida, colocar simultaneamente uma garrafa, de cada par, sobre uma superfície 

de aproximadamente 20 cm de altura. Observar qual das garrafas de seus respectivos pares 

ficará vazia primeiro. 

 

Experimento 7 – Lei de Ohm 

Materiais: 3 suportes para pilhas grandes, 3 pilhas grandes de 1,5 V, 7 jacarés, 2 multímetros 

e 1 resistor de 100 Ω. 
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Resistor: Sua função é reduzir a corrente elétrica e a tensão em vários pontos do circuito. 

Procedimentos: 

1. Montar um circuito simples com uma pilha e o resistor de 100 Ω. Conectar o 

voltímetro em paralelo como resistor e o amperímetro em série no circuito. A escala 

deverá ser maior que 100 mA no amperímetro e 10 V no voltímetro. Medir o valor da 

corrente no amperímetro e da tensão no voltímetro, conforme ilustra a Figura 31. 

 

 
 

Figura 31. Leitura da corrente e tensão com uma pilha. 
 

2. Montar novamente o circuito simples, com duas pilhas. Medir o valor da corrente 
elétrica e da tensão, conforme ilustra Figura 32. 

 

 
 

Figura 32. Leitura de corrente e tensão com duas pilhas. 
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3. Montar o circuito simples, com três pilhas. Medir o valor da corrente elétrica e da 

tensão (Figura 33). Em seguida, colocar todos os resultados obtidos em uma tabela e 

observar a relação existente entre os valores da tensão e da corrente elétrica. Analisar e 

discutir os dados obtidos. 

 
 

Figura 33. Leitura de corrente e tensão com três pilhas. 
 

Experimento 07 – Resistência de uma lâmpada 

 

Materiais:  3 suportes para pilhas grandes, 3 pilhas grandes de 1,5V, 7 jacarés, 2 multímetros, 

1 lâmpada de 6V. 

Procedimentos: 

1. Montar um circuito simples com uma pilha e uma lâmpada. O voltímetro deverá estar 

conectado em paralelo com a lâmpada e o amperímetro em série no circuito.  A escala 

deverá ser maior que 100 mA no amperímetro e 10 V no voltímetro. Medir o valor da 

corrente e da tensão. 

2. Montar novamente o circuito simples, com duas pilhas. Medir o valor da corrente 

elétrica e da tensão. 

3. Monte o circuito simples, com três pilhas. Medir o valor da corrente elétrica e da 

tensão. Em seguida, colocar todos os resultados obtidos em uma tabela e observar a 

relação existente entre eles. 

 

Experimento 08 – LDR (Light Dependent Resistor) 

 

Materiais: 1 multímetro, 1 LDR (1k e 15k) Ω e 2 jacarés. 
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Resumo teórico: O LDR é um dispositivo feito de um material semicondutor sulfeto de 

chumbo, cuja resistência elétrica varia com a intensidade de luz que incide sobre ele. Uma de 

suas utilizações é ligar e desligar a iluminação pública. 

                          

Procedimentos: 

1. Montar o circuito com o LDR ligado ao ohmímetro. O ohmímetro deverá estar em 

uma escala ligeiramente maior que 100kΩ. Em seguida, medir o valor da resistência do 

LDR quando ele estiver completamente iluminado. 

2. Medir o valor da resistência do LDR no escuro (tampe o LDR com a mão). Comparar 

os resultados obtidos. 

 

Experimento 09 – NTC (Negative Temperature Dependent Coefficient) 

 

Materiais: 1 multímetro, 1 NTC (80Ω à 25ºC) e 2 jacarés. 

 

Resumo teórico: Os resistores NTC são confeccionados à base de óxidos semicondutores. A 

resistência desses materiais varia com a temperatura. Uma de suas aplicações é o termômetro 

digital. 

 

Procedimentos:  

1.  Montar o circuito com o NTC ligado no ohmímetro. O ohmímetro deverá estar em 

uma escala ligeiramente maior que 100 Ω. Medir o valor da resistência do NTC. 

2. Colocar o NTC entre os dedos para aquecê-lo um pouco. Após um minuto, medir o 

valor da resistência. 
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APÊNDICE G 

 

EXPERIMENTOS DE ELETROMAGNETISMO 

 

Experimento 01 – Motor elétrico e gerador 

 

Materiais: 1 motor elétrico (Figura 34), eliminador de pilhas (carregador de celular 

adaptado), 1 led vermelho, 2 jacarés, 1 roda de carrinho e linha de costura. 

 

Procedimentos: 

1. Ligar os terminais do motor elétrico com o auxílio dos jacarés no adaptador de celular. 

2. Verificar o motor elétrico funcionando. 

3. Desligar o motor e fixar a roda no eixo do motor. Em seguida, conectar o led com os 

jacarés nos terminais do motor. 

4. Enrolar a linha na roda, puxá-la com força e observar o que ocorre com o led. 

 

 
 

Figura 34. Motor elétrico. 
 

Experimento 02 – Campo Magnético 

 

Materiais: Limalha de ferro ou palha de aço, 1 imã e 1 folha de papel. 

 

Procedimentos: 

1. Colocar o imã embaixo e no centro da folha de papel. 
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2. Espalhar cuidadosamente limalha de ferro sobre a folha de papel. Observar o que 

ocorre com a limalha de ferro. A Figura 35 apresenta um desenho formado pela limalha de 

ferro. 

3. Desenhar no papel a Figura obtida. 

 

 
 

Figura 35. Campo magnético. 
 

Experimento 03 – Experiência de Faraday 

 

Materiais: 2 jacarés, 1 prego grande, fio de cobre nº 37, imã, multímetro e estilete. 

 

Procedimentos: 

1. Enrolar em torno do prego aproximadamente 400 voltas de fio de cobre nº 37, 

deixando duas pontas de 10 cm.  

2. Utilizar os 2 jacarés para fixar as pontas do fio de cobre no multímetro. Usar o 

amperímetro com fundo de escala ligeiramente maior que 10 mA. 

3. Passar o imã sobre o fio de cobre, fazendo um movimento de ida e volta sem encostá-

lo no fio de cobre. Observar o visor do amperímetro. 

 

 

Experimento 04 – Construção de uma bússola. 
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Materiais: 1 agulha de costura, 1 pires, 1 pedaço de rolha, imã, fita adesiva e água. 

Procedimentos: 

1. Fazer uma marca em uma das pontas da agulha. Em seguida, magnetizar a agulha, 

passando o imã ao longo dela por alguns minutos. 

2. Fixar a agulha na rolha com fita adesiva. 

3. Encher um pires com água. Após, colocar a rolha com a agulha sobre a água e 

observar o que acontece. 

 

Experimento 05 – Experiência de Oersted 

 

Materiais: 15 cm de fio utilizado em instalação residencial,  4 pilhas grandes de 1,5 V, 2 

jacarés, estilete ou canivete e 1 bússola. 

 

Procedimentos: 

1. Desencapar o fio e remover o verniz com o estilete. 

2. Ligar o fio com os jacarés. Em seguida, colocar o fio perto da bússola. Observar o 

movimento da agulha da bússola. 

 

Experimento 06 – Eletroímã 

 

Materiais: Pilha grande de 1,5 V com suporte, 1 prego de 6 cm, 2 jacarés, fio de cobre nº 37, 

estilete, alfinete ou clipes. 

 

Procedimentos: 

1. Enrolar em torno do prego aproximadamente 400 voltas de fio de cobre nº 37, 

deixando 2 pontas. Remover, com o auxílio de um estilete, 1 cm de verniz de cada ponta. 

2. Utilizar 2 jacarés para fixar as ponta do fio de cobre numa pilha. 

3. Aproximar alfinetes ou clipes de uma das extremidades do prego. Observar o que 

acontece com os alfinetes. 

 

Experimento 07 – Motor elétrico 
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Materiais: 55 cm de fio de cobre nº 27, 1 pedaço de imã de alto-falante, 15 cm de fio de 

cobre de 1,5 mm2 (fio usado em instalação elétrica), 2 jacarés, placa de isopor, 2 jacarés, 2 

pilha grande com suporte de 1,5 V e 1 alicate. 

Procedimentos: 

1. Construir uma bobina, enrolando 5 voltas de fio de cobre nº 27 em torno dos dedos, 

deixando duas pontas livres de 2 cm de fio. Retirar totalmente o verniz que recobre uma 

das pontas do fio com o estilete. Na outra ponta, deixar uma faixa com verniz ao longo do 

comprimento e retirar o resto. 

2. Construir 2 suportes (com fio de cobre de 1,5 mm2) para a bobina. Raspar o local onde 

a bobina será apoiada. Em seguida, fixar os anteparos no isopor e utilizar cola para deixar 

firme o suporte.  

3. Colocar a bobina no suporte e prender, com o auxílio dos jacarés, a pilha nos suportes. 

Em seguida, colocar o imã embaixo da bobina (Figura 36). Para o motor funcionar, dar 

um pequeno impulso com o dedo na bobina. 

 

 
 

Figura 36. Montagem de um motor elétrico. 
 

 

 


