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RESUMO 

 
A utilização de módulos eletrônicos interativos para o ensino de circuitos elétricos 
possui um grande potencial no ensino de física. O objetivo desse trabalho é propor 
uma sequência didática com uma abordagem experimental investigativa utilizando 
um conjunto didático de baixo custo e de fácil acesso. Os módulos criados são 
semelhantes aos comerciais Littlebits, ScopaBits e Snap-Circuits e são construídos a 
partir do reaproveitamento de componentes eletrônicos, provenientes do lixo 
eletrônico. Apresentamos a aplicação, por meio de uma sequência didática, 
estruturada seguindo os pressupostos teóricos de Antoni Zabala (1998). Além das 
fundamentações dos conteúdos físicos, o trabalho está fundamentado também, na 
teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, segundo Marco Antônio 
Moreira (1999), a qual valoriza os conhecimentos prévios do aluno e a apresentação 
de um material potencialmente significativo. Descrevemos as possibilidades de se 
trabalhar essa proposta de ensino nas salas de aula do ensino básico, de uma forma 
que os alunos compreendam as aplicações práticas/científicas por meio do uso de 
experimentos. O conjunto didático pedagógico propiciará uma ampla variedade de 
experimentos aos estudantes e professores do ensino fundamental e médio, 
associando conhecimento teórico, presentes nas ementas das disciplinas ciência e 
física, ao conhecimento prático. Como consequência acredita-se que haverá 
estímulo dos alunos na busca e soluções de pequenos desafios práticos. Na 
Sequência Didática, os módulos são classificados como conjunto didático 
pedagógico denominado SimpleBits. São separados nos seguintes módulos: bateria, 
botões, resistores, ímãs, eletroímã, LEDs, sirene, motor, diodo e chave magnética. 
Foram introduzidos conceitos de eletromagnetismo, abordando os seguintes 
conteúdos básicos: circuito elétrico (energia, diferença de potencial e corrente 
elétrica), condutores e isolantes elétricos, componentes eletrônicos (resistores, 
diodos, LEDs, fontes, interruptores), associação de resistores em série e em 
paralelo, ímãs e bússolas. A Sequência didática foi aplicada em um Colégio 
Estadual, no Município de Ramilândia-PR, em uma de turma do 9º ano - ensino 
fundamental II, com 22 estudantes e foram utilizadas 15 aulas de 50 minutos cada. 
O Produto aplicado teve uma excelente aceitação pelos alunos, despertando a 
curiosidade e a interatividade. Observamos uma predisposição dos estudantes em 
aprender, e nesse sentido, foram amenizadas as dificuldades na compreensão dos 
conteúdos. Percebemos que, a utilização de experimentos investigativos é uma 
ótima estratégia para o ensino de ciências, como alternativa a maneira tradicional de 
ensino. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física. Eletromagnetismo. Experimento. Módulos 
eletrônicos. 
 
 

MEDIANEIRA 
Dezembro de 2019 



   

 

ix 

 
ABSTRACT 

 
The use of interactive electronic modules for teaching electrical circuits has great 
potential in teaching physics. The aim of this work is to propose a didactic sequence 
with an investigative experimental approach using a low cost and easily accessible 
didactic set. The modules created are similar to the commercials Littlebits, ScopaBits 
and Snap-Circuits and are built from the reuse of electronic components. We present 
the application through a didactic sequence, structured following the theoretical 
assumptions of Antoni Zabala (1998). The work is also based on David Ausubel's 
theory of meaningful learning, according to Marco Antônio Moreira (1999), which 
values the student's previous knowledge and the presentation of potentially 
significant material. We describe the possibilities of working this teaching proposal in 
the elementary school classrooms, in a way that students understand the 
practical/scientific applications through the use of experiments. The pedagogical set 
will provide a wide variety of experiments for students and teachers of elementary 
and high school, associating theoretical knowledge, present in the science and 
physics content, with practical knowledge. As a consequence, it is believed that 
students will be encouraged to seek and solve small practical challenges. In the 
didactic sequence, the modules are classified as a pedagogical set called SimpleBits. 
They are separated into the following modules: battery, buttons, resistors, magnets, 
electromagnet, LEDs, siren, motor, diode and magnetic switch. Electromagnetism 
concepts were introduced, addressing the following basic contents: electrical circuit 
(energy, potential difference and electrical current), electrical conductors and 
insulators, electronic components (resistors, diodes, LEDs, sources, switches), 
association of resistors in series and in parallel, magnets and compasses. The 
didactic sequence was applied in a State College, in the city of Ramilândia-PR, in 
one of the 9th grade - elementary school II, with 22 students and 15 classes of 50 
minutes each were used. The applied product had excellent acceptance by students, 
arousing curiosity and interactivity. We observed a predisposition of students to 
learn, and in this sense, the difficulties in understanding the contents were alleviated. 
We realize that the use of investigative experiments is a great strategy for science 
teaching, as an alternative to the traditional way of teaching. 
 
Keywords: Physics Teaching. Electromagnetism. Experiment. Electronic modules. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Com base na eletricidade e eletromagnetismo, a proposta desse 

trabalho parte do estudo dos módulos eletrônicos interativos aplicados no 

ensino de circuito elétrico, com uma proposta de sequência didática. Partindo 

desse ponto, o foco é apresentar as possibilidades de se trabalhar essa 

proposta de ensino nas salas de aula do ensino básico, de uma forma que os 

alunos compreendam as transformações e aplicações práticas/científicas que a 

Física traz ao mundo. 

De acordo com as Diretrizes Curricular de Ciências para a educação 

básica do Estado do Paraná (DCE), em referência a (Santos, 2005), a 

disciplina de Ciências constitui um conjunto de conhecimentos necessários 

para compreender e explicar os fenômenos da natureza e suas interferências 

no mundo. Por isso, estabelece relações entre os diferentes conhecimentos 

físicos, químicos e biológicos, em cujos cenários estão os problemas reais, a 

prática social.  

Santos (2005) destaca a importância da experimentação para a 

construção do processo científico.  

 
“O ensino por meio da experimentação é quase uma 
necessidade no âmbito das ciências naturais. Ocorre que 
podemos perder o sentido da construção científica se não 
relacionarmos experimentação, construção de teorias e 
realidade socioeconômica e se não valorizarmos a relação 
entre teoria e experimentação, pois ela é o próprio cerne do 
processo científico” (SANTOS, 2005, p. 61). 

 

 As Diretrizes curriculares (2006) entendem que ciência é um processo 

de construção humana, provisória, falível e intencional, cujos conteúdos 

estruturantes se desdobram em conteúdos específicos da disciplina. Tratando-

se de conhecimentos físicos, devem ser abordados: movimento, som, luz, 

eletricidade, magnetismo, calor e ondas, entre outros. 

A destruição do meio ambiente, de acordo com Guerra (2012), é um 

problema no mundo contemporâneo, em meio a constantes inovações 

tecnológicas em todas as áreas do conhecimento, a preocupação com a 

destruição do meio ambiente e consequente impacto na qualidade de vida 
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também tem crescido. Com isso, surge a necessidade de se tomar medidas 

eficientes para proteger a vida, resolvendo o eventual conflito entre 

desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. Essa nova postura 

da sociedade traz consigo uma crescente preocupação com o meio ambiente 

fazendo com que muito se fosse pensado sobre os hábitos diários que podem 

danificar o meio ambiente.  

Como bem afirma Carvalho (2009), “graças a uma onda de evolução 

tecnológica sem precedentes, os equipamentos eletrônicos descartados se 

constituem no tipo de resíduo sólido que mais cresce no planeta”. 

De acordo com um relatório sobre o lixo eletrônico da Universidade das 

Nações Unidas, a geração de lixo tecnológico é crescente no mundo, 

verificando-se em 2016 uma produção de 44,7 milhões de toneladas desse lixo 

gerado (Baldé, 2017). O relatório justifica essa quantidade com o maior acesso 

da população mundial às tecnologias, principalmente pelas quedas de preços, 

fazendo com que as compras sejam feitas com uma frequência bem maior e 

descartadas quase que na mesma frequência. No Brasil, de acordo com 

Floresti (2018), o problema é latente, como sétimo maior produtor de lixo 

tecnológico do mundo, o país é responsável por cerca de 1,5 milhões de 

toneladas por ano, com uma média aproximada de 7,3 kg por pessoa e desses 

somente 3% seguem para os centros de reciclagem. Verifica-se, assim, a 

urgência de modificar essa realidade. 

Acredita-se, dessa forma, que é possível aliar o ensino de Física com a 

questão ambiental, ao mesmo tempo em que se auxilia na transmissão de um 

conteúdo complexo. Aplicar os módulos de circuito eletrônico no ensino básico 

requer conhecimento e planejamento. De acordo Rosa e Noije (2008, p. 10):  

       
“O conhecimento sem dúvida é o instrumento essencial no 
mundo moderno. O homem moderno cada vez mais se vê 
envolvido com máquinas e aparelhos eletrônicos criados 
artificialmente para potencializar algumas de suas habilidades 
humanas”.  

 

Dessa forma, pretende-se incentivar a aprendizagem a partir de projetos 

e experiências reais fomentando a consciência ambiental, criatividade lúdica e 

a relação entre teoria e prática, com a associação dos conteúdos de ciências. 
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Citando a importância dos circuitos eletrônicos, Rosa e Noije (2008, p. 11) 

afirmam que: 

  

“Com os avanços alcançados pela eletrônica e a 
microeletrônica nos últimos 30 anos mais facilidades foram 
sendo incorporadas às máquinas e novas habilidades humanas 
foram também potencializadas. Nas últimas décadas, os seres 
humanos passaram a se comunicar com outros seres humanos 
utilizando-se de diversas máquinas móvel com a tecnologia da 
telefonia celular com cobertura global, sendo suportada por 
uma complexa rede de outras máquinas satélites interligados 
por complexos sistemas eletrônicos dedicados”. 

 

Seja qual o ramo da ciência Física a ser abordado, a tendência é que 

esteja centrado para o viés prático. Contudo, estamos diante de uma sociedade 

totalmente voltada a manusear ferramentas e objetos na prática sem saber a 

origem da sua funcionalidade. É como alguém que adquire um produto, e não 

segue o manual de instrução indicando para que serve aquele produto. Isso 

implica tanto a sociedade, como a comunidade escolar e acadêmica. O mundo 

vive em constantes transformações, no entanto não podemos conviver com 

essas transformações sem informação, com alunos mal formados e 

profissionais despreparados, por isso a proposta apresentada busca detalhar 

um caminho didático e que melhor defina o tema apresentado, como 

possibilidade de ampliar o interesse pelos conteúdos escolares. 

O ensino da Física na educação contemporânea possui alguns desafios 

a serem superados. Marco Antônio Moreira (2017) apresentou algumas 

características de como deve ser o ensino de ciências no século XXI. Segundo 

ele, deve-se fomentar um ensino centrado no aluno e no desenvolvimento de 

competências científicas como modelagem, argumentação, comunicação e 

validação, focado na aprendizagem significativa de conteúdos e utilizando 

tecnologias de informação e comunicação, com o professor e o computador 

como mediadores. 

Nesse trabalho, a sequência didática proposta irá auxiliar o processo de 

ensino e aprendizagem, possibilitando que os professores de ciências/física 

utilizem um conjunto didático pedagógico, denominado SimpleBits, para 

realizar atividades experimentais investigativas e demonstração prática de 

conceitos que abordem os conteúdos de Eletricidade e Eletromagnetismo: 
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circuito elétrico (energia, diferença de potencial e corrente elétrica), condutores 

e isolantes elétricos, componentes eletrônicos (resistores, diodos, LEDs, 

sirene, motor, fontes, interruptores e chave magnética), associação de 

resistores em série e em paralelo, ímãs e bússolas.  

Os kits educacionais SimpleBits são módulos eletrônicos interativos que 

podem ser construídos a partir do reaproveitamento de componentes 

eletrônicos provenientes do lixo eletrônico, fomentando a consciência 

ambiental, criatividade lúdica e a relação entre teoria e prática com a 

associação dos conteúdos das disciplinas de Ciências, Física, Matemática, 

entre outras. Versões de módulos eletrônicos interativos comerciais são o 

Littlebits, ScopaBits e Snap-Circuits. 

Os módulos do conjunto didático possuem uma conexão simples e 

intuitiva, por meio da utilização de imãs, que facilitam o manuseio dos mesmos, 

ao mesmo tempo que, servem como um sistema de proteção caso a conexão 

entre os módulos esteja incorreta, pois os módulos se afastarão. 

O conjunto didático pedagógico irá propiciar uma ampla variedade de 

experimentos aos estudantes e professores do ensino fundamental e médio, 

associando conhecimento teórico, presentes nas ementas das disciplinas 

ciência e física, ao conhecimento prático. Incentivando, assim, o estímulo dos 

alunos a busca e soluções de pequenos desafios práticos. Possibilita a 

produção de situações de Ensino-Aprendizagem com o uso de experimentos 

investigativos em escolas sem infraestrutura adequada. E permite ao aluno um 

processo de pesquisa, descoberta, observação e construção do conhecimento. 

Pode também despertar junto à sociedade a conscientização sobre esse tipo 

específico de lixo.  

O presente trabalho está fundamentado na teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel. Segundo Marco Antônio Moreira (1999), tal 

teoria valoriza os conhecimentos prévios do aluno e a apresentação de um 

material potencialmente significativo por parte do professor. A sequência 

didática proposta neste trabalho foi estruturada seguindo os pressupostos 

teóricos de Antoni Zabala (1998), que as conceitua como conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas.  

Espera-se que ao final da aplicação, o estudante tenha adquirido noções 

sobre o funcionamento dos módulos, equipamentos e grandezas físicas 
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relacionadas ao eletromagnetismo, saiba as características e como diferenciar 

os componentes eletrônicos e associações elétricas, compreenda as 

transformações de energia. Além disso, identifique e aplique os conhecimentos 

adquiridos em seu cotidiano.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  
 
  A Teoria da aprendizagem significativa foi formulada pelo médico-

psiquiatra norte-americano David Paul Ausubel (25/10/1918 - 09/07/2008), filho 

de família judia e pobre, imigrantes da Europa Central, cresceu insatisfeito com 

a educação que recebera. Ausubel foi professor Emérito da Universidade de 

Columbia, em Nova Iorque, mas dedicou sua carreira acadêmica ao 

desenvolvimento de uma visão cognitiva à psicologia educacional.  

O conceito central da teoria de Ausubel é o processo de ensino e 

aprendizagem significativa, que tem como fator principal uma explicação 

teórica do processo de aprendizagem, para possibilitar o aprendizado escolar e 

o ensino em geral. Para Ausubel, a aprendizagem significativa é um processo 

pelo qual uma nova informação relaciona-se com um aspecto relevante da 

estrutura do conhecimento do indivíduo, envolvendo a interação da nova 

informação com uma estrutura específica do conhecimento, definida como 

subsunçor (MOREIRA, 1999). Moreira salienta ainda que: 

 
“A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação 
se ancora em conceitos ou proposições relevantes, 
preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Ausubel vê o 
armazenamento de informações no cérebro humano como 
sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na qual 
elementos mais específicos de conhecimento são ligados (e 
assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos. Estrutura 
cognitiva significativa, portanto, uma estrutura hierárquica de 
conceitos que são representações de experiências sensoriais 
do indivíduo)” (MOREIRA, 1999, p.153). 

 

Ausubel ao propor a teoria da aprendizagem significativa, por meio da 

qual afirma que, é a partir de conteúdos que os indivíduos já possuem 

(conteúdos prévios) na estrutura cognitiva, que aprendizagem pode ocorrer. 

Estes conteúdos prévios deverão receber novos conceitos que, por sua vez, 

poderão modificar e dar outros significados àquelas já existentes.  Nas palavras 

do próprio autor da teoria “o fator mais importante que influi na aprendizagem é 

aquilo que o aluno já sabe”, cabendo ao professor identificar isso e ensinar de 
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acordo. O autor define este conhecimento prévio como "conceito subsunçor" ou 

simplesmente "subsunçor". Os subsunçores são estruturas de conhecimento 

específicos que podem ser mais ou menos abrangentes de acordo com a 

frequência com que ocorrem aprendizagem significativa em conjunto com um 

dado subsunçor. 

Na Aprendizagem significativa, não precisamos necessariamente 

abandonar a aprendizagem mecânica, se o aluno não possui conceitos 

subsunçores relacionados aos novos conhecimentos, talvez seja necessário, 

primeiramente, introduzi-los utilizando uma abordagem expositiva.  

Moreira (1999, p. 154) salienta que a aprendizagem se torna mecânica 

(ou automática) quando produz pouca aquisição e atribuição de significado dos 

conteúdos estudados, passando a nova informação a ser armazenada de 

maneira isolada ou por meio de relações arbitrárias na estrutura cognitiva do 

estudante, sem nenhuma conexão com os subsunçores específicos.  

Nesse caso, de acordo com Moreira, Ausubel recomenda, utilizar 

organizadores prévios para estratégia de ensino-aprendizagem. 

 
“Organizadores prévios são materiais introdutórios 
apresentados antes do material a ser aprendido entre si. 
Contrariamente a sumários, que são, em geral, apresentados 
ao mesmo nível de abstração, generalidade e inclusividade, 
simplesmente destacando certos aspectos e assunto, 
organizadores são apresentados em um nível mais alto de 
abstração, generalidade e inclusividade. Segundo o próprio 
Ausubel, no entanto, a principal função do organizador prévio é 
a de servir de ponte entre o que o aprendiz já sabe e que ele 
deve saber, a fim de que o material possa ser aprendido de 
forma significativa, ou seja, organizadores prévios são úteis 
para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam 
como “pontes cognitivas”. (MOREIRA, 1999, p.155). 

 

Segundo Moreira e Masini (2001) destacam que os organizadores 

específicos não devem ser simples comparações introdutórias entre o material 

novo e o já conhecido, pois, diferentemente desses, os organizadores precisam 

atender três pontos fundamentais:  

 
“a) Identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e 
explicar a relevância desse conteúdo para a aprendizagem do 
novo material; b) Dar uma visão geral do material em um nível 
mais alto de abstração, salientando as relações importantes; c) 
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Prover elementos organizacionais inclusivos, que levem em 
consideração, mais eficientemente e ponham em melhor 
destaque o conteúdo específico do novo material” (MOREIRA; 
MASINI, 2001, p. 22). 

 

De acordo com Moreira (1999), quando faz referência a Ausubel, 

esclarece quais condições são necessárias para que aprendizagem 

significativa aconteça. A primeira é que o material a ser estudado esteja 

relacionado com o que já existe na estrutura cognitiva do aluno. Se isto 

acontecer, esse material pode ser considerado potencialmente significativo, 

devendo ser não arbitrário e não aleatório.  A segunda condição para que 

ocorra aprendizagem significativa, é que o aluno tenha uma predisposição em 

aprender os conteúdos propostos. 

Como se pode avaliar se uma aprendizagem adquirida é significativa ou 

não? De acordo com Moreira, os conceitos adquiridos têm que estar claros, 

precisos e deve haver competência em transferi-los a novas situações 

diferentes daquelas que foram usadas no processo de ensino. O fato do aluno 

conseguir definir conceitos, discorrer sobre eles ou até mesmo resolver 

problemas mais difíceis, não dá garantia que houve aprendizagem significativa. 

Ausubel ainda salienta:  

 
“[...] uma longa experiência em fazer exames faz com que os 
estudantes se habituem em memorizar não só proposições e 
fórmulas, mas também causas, exemplos, explicações e 
maneiras de resolver ‘problemas típicos’” (MOREIRA, 1999, p. 
156). 

 
Moreira descreve como seria um instrumento de avalição da 

aprendizagem significativa na visão de Ausubel:  
 

“[...] que ao procurar evidência de compreensão significativa, a 
melhor maneira de evitar a ‘simulação da aprendizagem 
significativa’ é formular questões e problemas de uma maneira 
nova e não familiar, que requeira máxima transformação do 
conhecimento adquirido. Testes de compreensão, por exemplo, 
devem, no mínimo, ser fraseados de maneira diferente e 
apresentados em um contexto de alguma forma diferente 
daquele originalmente encontrado no material instrucional” 
(MOREIRA, 1999, p. 156). 
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Quanto aos tipos de aprendizagem significativa, Moreira (1999) destaca 

que Ausubel as diferencia em três categorias: 

 1ª - Aprendizagem representacional: É o tipo mais básico, identificada 

quando um indivíduo consegue atribuir significado a símbolos particulares e 

aos eventos aos quais eles se referem.  

2ª - Aprendizagem de conceitos: É mais genérica, abstrata e 

representa regularidades; talvez possamos afirmar que ela é uma 

aprendizagem representacional generalizada. 

3ª - Aprendizagem proposicional: É aquela que define a aprendizagem 

como uma ideia que vem dos conceitos; em outras palavras, devemos 

aprender o significado de ideias, definido através de uma proposição, enfim, 

através de várias palavras e aprender além do que elas significam. 

No processo de ensino aprendizagem, de acordo a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, devemos introduzir o princípio da 

assimilação, pois a mesmo ajuda a explicar de que maneira o conhecimento é 

organizado na estrutura cognitiva do aluno. Moreira e Masini (2001) define 

assimilação como sendo: 

 
“[...] um processo que ocorre quando um conceito ou 
proposição potencialmente significativa é assimilado sob uma 
ideia ou conceito mais inclusivo, já existente na estrutura 
cognitiva.”. (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 25). 

 

 A teoria ausubeliana apresenta três formas de aprendizagem 

significativa, segundo a teoria da assimilação: a subordinada, superordenada 

e a combinatória. 

1ª - subordinada: Quando os novos conhecimentos potencialmente 

significativos adquirem significados, para o sujeito que aprende, por um 

processo de ancoragem cognitiva, interativa, em conhecimentos prévios 

relevantes mais gerais e inclusivos já existentes na sua estrutura cognitiva. 

2ª - superordenada: Quando envolve processos de abstração, indução, 

síntese, que levam a novos conhecimentos que passam a subordinar aqueles 

que lhes deram origem.  

3º - Combinatória: É aquela que atribui significado a um novo 

conhecimento, implica interação com vários outros conhecimentos que 
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existente na estrutura cognitiva, mas não é mais inclusiva e nem mais 

específica do que os conhecimentos originais. Possui alguns atributos criteriais, 

alguns significados comuns a eles, mas não os subordina nem superordena. 

Quando ocorre aprendizagem significativa, conceitos são desenvolvidos, 

elaborados e diferenciados em função de dois princípios programáticos: 

1º - Diferenciação progressiva: As ideias mais amplas e mais 

inclusivas da disciplina devem ser apresentadas no início das atividades 

educacionais, e com o passar do tempo, irem sendo progressivamente 

diferenciadas. Em termos de detalhe e especificidade é mais fácil para o ser 

humano captar aspectos diferenciados de um todo mais inclusivo previamente 

aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas partes diferenciadas. 

2º - Reconciliação integrativa: Explora relações entre ideias, aponta 

similaridades e diferenças fundamentais, reconcilia discrepâncias reais ou 

aparentes.  

O conteúdo deve não só proporcionar a diferenciação progressiva, mas 

também: explorar, explicitamente, relações entre proposições e 

conceitos, chamar atenção para diferenças e similaridades importantes e 

reconciliar inconsistências reais ou aparentes.  

Por fim, é necessário enfatizar e deixar bem claro que, para Ausubel, o 

processo de ensino-aprendizagem deve partir sempre do que o aluno já sabe, 

cabendo ao professor organizar os conteúdos de acordo com a estrutura 

cognitiva prévia do aluno. E, além disso, destaca que o aluno deverá ter 

predisposição para aprender e que o material a ser aprendido seja 

potencialmente significativo, isso são condições essenciais para aprendizagem 

significativa. 

Entendemos que o produto apresentado nesse trabalho é muito 

significativo, por isso despertou a curiosidade dos alunos e a predisposição em 

aprender o que estávamos propondo. Em função disso, aconteceu a 

assimilação dos conteúdos no processo de ensino-aprendizagem. 
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2.1.1 Memorizar ou aprender?  
 

Ausubel (2003, p. 04) faz uma comparação entre o processo de 

aprendizagem por memorização versus o processo de aprendizagem 

significativa: 
 

“As tarefas de aprendizagem por memorização, como é óbvio, 
não se levam a cabo num vácuo cognitivo. Podem relacionar-
se com a estrutura cognitiva, mas apenas de uma forma 
arbitrária e literal que não resulta na aquisição de novos 
significados” (AUSUBEL, 2003, p. 04). 

 

A memorização por si só não é capaz de trazer significado ao aprendiz 

com relação aos que se aprende, torna-se uma atividade mecânica sem fazer 

as relações necessárias para que o conteúdo possa ser considerado 

aprendido. Ausubel (2003, p. 04) afirma que: 
 

“Uma vez que o equipamento cognitivo humano, ao contrário 
do de um computador, não consegue lidar de modo eficaz com 
as informações relacionadas consigo numa base arbitrária e 
literal, apenas se conseguem interiorizar tarefas de 
aprendizagem relativamente simples e estas apenas 
conseguem ficar retidas por curtos períodos de tempo, a não 
ser que sejam bem apreendidas. Em segundo, a capacidade 
de relação arbitrária e literal para com a estrutura cognitiva 
torna as tarefas de aprendizagem por memorização altamente 
vulneráveis à interferência de materiais semelhantes, 
anteriormente apreendidos e descobertos de forma simultânea 
ou retroativa” (AUSUBEL, 2003, p. 04). 

 

É muito comum que os estudantes decorem as fórmulas com o objetivo 

de reproduzir em uma prova. Contudo, logo em seguida percebe-se que não 

existe mais essa informação que foi memorizada e tão pouco o aluno 

compreende o propósito ou significado de tal conceito. Como o aluno não é um 

computador capaz de armazenar e manter a informação no arquivo, todo o 

esforço da memorização não faz o menor sentido. Na comparação, Ausubel 

(2003, p. 04) afirma ainda que: 
 

“Este tipo de capacidade de relação basicamente diferente 
para com a estrutura cognitiva (arbitrária e literal versus não 
arbitrária e não literal) que justifica a diferença fundamental 
entre os processos de aprendizagem por memorização e 
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significativa. Estas diferenças entre os processos de 
aprendizagem por memorização e significativa explicam, em 
grande parte, a superioridade da aprendizagem e da retenção 
significativas em relação aos correspondentes por 
memorização” (AUSUBEL, 2003, p. 04). 

 

Ausubel (2003) conclui que a aprendizagem significativa é superior a 

aprendizagem por memorização. Com a significação o aluno poderá levar o 

que aprendeu para a sua vida cotidiana, não só no período escolar como 

também nas suas experiências futuras. Argumenta ainda, que é possível 

desenvolver uma Teoria da Aprendizagem Significativa alicerçada em 

princípios. Um desses princípios, é que a aprendizagem de um aluno depende 

do que ele já sabe, ou seja, aquilo que está incorporado na sua estrutura 

cognitiva, que torna a aprendizagem potencialmente significativa. 

O que torna a aprendizagem significativa é o significado que o conteúdo 

aprendido possui para quem aprende. Quando alguém aprende a escrever 

porque deseja escrever uma carta, por exemplo, a aprendizagem da escrita é 

significativa na medida em que instrumentaliza esse aprendiz para a realização 

de algo, além de existir um motivo e estímulo para o aprendizado, a 

aprendizagem é significativa. 

 O estudante se empenha psicologicamente de modo ativo na tarefa, de 

modo a relacionar as novas ideias àquelas que já estão na sua estrutura de 

conhecimento prévia. Ausubel (2003) salienta que a tarefa só será 

potencialmente significativa para cada aluno, se disser respeito a algo lógico e 

plausível ou sensível e o aluno dispuser de conceitos na sua estrutura cognitiva 

adequados para transformar o significado lógico do assunto a aprender em 

significado psicológico, conceitos esses que se designam por subsunçores. 

Muitas vezes não estão sendo observadas as limitações na forma como 

os conteúdos de física estão sendo compreendidos pelos alunos. Essas 

limitações estão relacionadas com as dificuldades de abstração de conceitos, 

elaboração e compreensão de modelos científicos e o surgimento de 

concepções alternativas. Segundo Santos (2013, p. 01): 
 

“Comumente, observamos que alunos e professores não 
compreendem os verdadeiros motivos para estudar e ensinar 
física, e ainda, parte da motivação parece estar relacionada 
com a futura profissão a ser seguida. Em oposição a esse 
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pensamento, é importante estudar física para possibilitar o 
desenvolvimento de uma visão crítica de mundo, podendo 
analisar, compreender, e principalmente utilizar o 
conhecimento construído em sala de aula para a resolução de 
problemas sociais, atuais e relevantes para sociedade”. 

 

Dentro dessas duas visões percebe-se que o aluno fica dividido entre os 

motivos que o faz necessitar do aprendizado de física e sobre o modo como o 

letramento científico influenciará esse futuro cidadão na tomada de decisões 

simples, como escolhas de consumo. 

Os diferentes aspectos do ensino caracterizam a aprendizagem 

significativa. Um aprendizado pode ser mecânico e pode servir a um propósito 

específico, por exemplo, para responder a um exame, mas não adiciona muito 

interesse ao aluno para que ele possa ser engajado. Mas se o material a ser 

aprendido faz sentido para o aprendiz, seu conhecimento é prolongado. Ela se 

desenvolve quando a nova informação estabelece relações com a informação 

já existente (conceitos) na estrutura cognitiva do aluno. Esta abordagem tem 

um relacionamento com a rede semântica. 

Ausubel desenvolve que, para aprender de modo significativo, são 

necessárias duas condições: 1. O aprendiz deve ter disposição para aprender; 

2. O material / objeto a ser aprendido deve ser potencialmente significativo, o 

que significa que deve ser logicamente e psicologicamente significativo para o 

aluno. O significado lógico é importante para o aprendiz compreender e o 

significado psicológico tem uma relação com as experiências pessoais. Cada 

aluno então filtra materiais que têm significado para si mesmos. 

A primeira condição pode ser interpretada de um lado por uma 

disposição maturacional, que Piaget desenvolveu bem em sua teoria da 

epistemologia genética. Por outro lado, esta disposição pode ser abordada 

como uma motivação do aluno, um interesse em aprender e o conteúdo a ser 

aprendido. A segunda condição para uma aprendizagem significativa sugere 

que o conteúdo a ser aprendido deve ter sentido para o aluno.   

Mais uma vez, esses aspectos nos levam à ideia recursiva entre o aluno 

e o professor: para que um objeto seja potencialmente significativo, o sujeito 

deve ter uma disposição. O objeto deve ter sentido para o aprendiz. Então, 

alguém que ensina pode aumentar a motivação do aluno por um objeto ou 

conteúdo? Como isso pode acontecer? Como trabalhar para promover uma 
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aprendizagem significativa? Estas são algumas questões às quais a didática 

das disciplinas e as ciências da educação tentam responder, tentando construir 

a ponte entre as duas condições para uma aprendizagem significativa. 

Tornar o processo de aprendizagem algo significativo para a vida dos 

alunos é, antes de tudo, proporcionar a eles condições para que compreendam 

a Física como construção humana.  

 A perspectiva de aprendizagem defendida por Ausubel (2003) aborda a 

aprendizagem como um processo que envolve a interação da nova informação 

apresentada com a estrutura cognitiva do aluno. De acordo com o estudioso, o 

conhecimento prévio do aluno não define os resultados da aprendizagem, mas 

se posiciona como um forte elemento impulsionador desse processo, uma vez 

que transita nesse processo de modo facilitado, por meio da estrutura cognitiva 

desse indivíduo, que gera a predisposição para aquisição de novos 

conhecimentos. Nesse processo, tanto o conhecimento prévio, quanto a 

estrutura cognitiva influenciam-se mutuamente, contribuindo para que a 

aprendizagem seja de fato significativa para o aprendiz (AUSUBEL, 2003). 

A aprendizagem por memorização auxilia no processo de aprendizagem, 

mas a assimilação ocorre de maneira diferente da aprendizagem significativa 

porque as estruturas cognitivas não retêm as informações, elas permanecem 

temporariamente a memória, embora sejam adicionadas a um conjunto de 

informações posteriores para aprimorar um assunto de disciplinas específicas. 

Quando procuramos alguma informação na internet, o fazemos por que 

desejamos conhecer alguma coisa ou responder a alguma questão. A 

aprendizagem faz sentido quando é motivada pela curiosidade de quem 

aprende. Desta forma, ela é significativa. Segundo Alegro: “Aprendizagem 

Significativa é a prática educativa que relaciona situações concretas que 

permitem a interação entre o conhecimento prévio (o que se conhece sobre um 

assunto) e o novo conhecimento” (2008, p. 23).  

Na Aprendizagem Significativa, o objeto de aprendizagem é de interesse 

do aluno, que participa do processo no qual o professor cria situações 

problemas para levantar questionamentos sobre concepções pré-

estabelecidas. 
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“Podemos, ao final das contas, aprender somente em relação 
ao que já sabemos [...] Esta ideia – por si só – implica uma 
grande mudança na maioria das metáforas que direcionam 
políticas e procedimentos das escolas” (POSTMAN; 
WEINGARTNER, 1969 apud MOREIRA, 2003, p. 1). 

 

Considerando que a vida do homem é acompanhada pela brincadeira, 

para facilitar a aprendizagem dos alunos do Ensino Médio podemos recorrer a 

diferentes estratégias e recursos lúdicos, como revistas, palavras cruzadas e 

jogos. Tais recursos possuem características que permitem que o aluno 

interaja e seja agente do processo de construção do conhecimento. Eles o 

estimulam a buscar o conhecimento. 
 

“[...] podemos afirmar que o contato com os jogos possibilita 
aos jovens habilidades fundamentais para o sucesso do 
processo de ensino-aprendizagem na medida em que 
proporcionam habilidades e competências para que se 
mantenham vivos na sociedade e no mundo do trabalho” 
(ALVES, 2009, p. 142). 

 

A partir dessa perspectiva consideramos pertinente relacionarmos a 

teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel (2003) com o ensino 

de Física, uma vez que o mesmo, em geral, vem sendo estruturado em torno 

de atividades didáticas que levam à memorização de informações, fórmulas e 

conhecimentos, sendo que esse processo de memorização não é capaz de 

trazer significado ao aprendiz com relação aos que se aprende, limitando assim 

o aprendizado. 

Essa limitação no processo de aprendizagem provocada pelo ato de 

memorização deve-se ao fato de que ao simplesmente memorizar um 

determinado conteúdo sem fazer relações com conhecimentos correlatos ao 

assunto estudo, o aprendiz não consegue estabelecer sentido ao que foi 

estudado.  

No que tange ao ensino de Física, é muito comum que os alunos 

decorem as fórmulas com o objetivo de reproduzi-las para fins de resolução de 

questões específicas aplicadas em provas. Nesse processo o aluno não 

consegue reter o conhecimento que fora memorizado por não conseguir 

estabelecer a relação entre os conteúdos trabalhados que acabam por perder 

significado, demonstrando assim que o ato de memorizar é falho, pois ao 
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contrário de um computador que consegue armazenar e manter informação de 

forma ordenada, o ser humano depende de sua estrutura cognitiva para fazer 

inter-relações e retenção de conteúdo.  

Seja por meio da descoberta ou da recepção, o fato é que na 

aprendizagem significativa, os significados são aperfeiçoados, contribuindo 

assim para a consolidação da aprendizagem tornando-a efetivamente 

significativa e satisfatória para o aprendiz. 

 

2.1.2 Concepções espontâneas sobre eletricidade  
 

Concepções alternativas são os julgamentos apresentados pelos 

estudantes com significados contextualmente errôneos, que diferem das 

concepções aceitas pela comunidade científica (SILVEIRA, MOREIRA E AXT, 

1989). Vários trabalhos foram conduzidos a respeito das concepções 

alternativas dos alunos sobre circuitos elétricos simples, tendo em vista que 

algumas concepções são compartilhadas por muitos alunos. Por exemplo, 

SILVEIRA (1989) destaca: 

 
“...a tendência a considerar corrente elétrica como uma noção 
primária com características de energia e de substância: ela 
pode ser consumida e apresenta propriedades de um fluido 
material. Em um circuito simples, muitos alunos consideram 
que um gerador (em geral uma pilha ou bateria) fornece 
sempre a mesma intensidade de corrente elétrica e que essa 
intensidade é “compartilhada” por outros elementos como, por 
exemplo, lâmpadas existentes no circuito. Para esses alunos, a 
corrente elétrica em um circuito flui sempre na mesma direção 
enfraquecendo-se gradualmente, à medida que passa através 
dos componentes resistivos do circuito, de tal maneira que, 
nessa sequência, cada componente acaba recebendo menos 
corrente elétrica do que o anterior. Nesse modelo não há 
conservação da corrente elétrica” (SILVEIRA, MOREIRA, AXT, 
1989, p. 1129). 
 
 

GRAVINA & BUCHWEITZ (1994) salientam a importância do 

levantamento de concepções prévias dos alunos e a elaboração de atividades 

de ensino que propiciem uma mudança conceitual, visando a aprendizagem 

dos conceitos científicos envolvidos. Vários trabalhos evidenciaram duas 

conclusões gerais sobre concepções alternativas: 1) algumas são 

compartilhadas por um grande número de alunos e 2) são resistentes à 
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mudança, isto é, tendem a permanecer inalteradas mesmo diante da instrução 

formal. 

  De acordo com OLIVEIRA (2012), devemos introduzir conceitos 

abstratos a partir de situações concretas, preferencialmente relacionadas as 

experiências do cotidiano dos alunos. Devemos ter a intenção de confrontar as 

concepções prévias com observações experimentais, para confirmar os 

conceitos corretos e descartar ideias equivocadas. Na busca de concepções de 

eletricidade, o autor utilizou e sugere questionamentos que:  

 
“Direcionam os estudantes à descoberta de diversos 
fenômenos como a da condição bipolar (d.d.p.) para se 
estabelecer um fluxo de portadores de carga e da relação entre 
resistência elétrica, voltagem e intensidade da corrente elétrica, 
de maneira geral. E, particularmente, deverá conduzir, ainda, a 
uma formalização qualitativa do comportamento desses 
mesmos parâmetros em circuito série e, em circuitos paralelos” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 28). 
 

  
Após aplicação de algumas questões para levantamentos de 

concepções espontâneas, uma das conclusões de Oliveira (2012), foi que, 

numa frequência de 10 alunos, que representa 28,6% do total de educando 

envolvidos na pesquisa, acredita em um modelo unipolar quando se trata da 

ligação de circuitos elétricos, ou seja, que basta ligar um elemento a um dos 

polos da bateria, que há passagem de corrente elétrica. 

DUIT & VON RHÖNECK (1998) consideram que, geralmente, os 

estudantes estabelecem uma conexão causal entre a bateria e a lâmpada e 

explicam que há um agente que se move entre a bateria e a lâmpada.  

 
“O agente pode ser chamado de eletricidade ou de corrente 
elétrica. A eletricidade ou corrente é armazenada na bateria e 
pode “descansar” nos fios. O agente é consumido na 
lâmpada, isto é, não há nenhuma ideia de conservação da 
eletricidade entre estas crianças. O efeito causal linear entre a 
bateria e a lâmpada não implica em um circuito fechado. Um 
número significativo de crianças especificamente pensa que 
basta um fio entre a bateria e a lâmpada, e que o segundo fio 
encontrado em circuitos com os quais lidam na vida cotidiana 
serve simplesmente para trazer mais corrente para a 
lâmpada. Há algumas observações que dois tipos de corrente 
movem-se da bateria para a lâmpada; algumas vezes são 
chamadas de correntes “mais” e “menos”. (DUIT & VON 
RHÖNECK, 1998, p. 02) 
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Para estes autores, portanto, os estudantes focam sua atenção em um 

ponto no circuito e ignoram o que está acontecendo no resto. Por exemplo, 

muitos estudantes consideram a bateria como uma fonte constante de corrente 

e não como uma fonte constante de tensão. Ou seja, a bateria fornece uma 

corrente constante, independentemente do circuito conectado à bateria (DUIT 

& VON RHÖNECK, 1998, p. 02). 

DEL CARLO (1997), em referência a R.J. Osborne & J. Gilbert (1980), 

que utilizou um circuito elétrico em série, com alunos de 7 a 18 anos de idade, 

obtiveram os seguintes resultados para conceitos espontâneos dos alunos em 

Eletricidade: 1) Uma bateria contém corrente elétrica; 2) Os fios carregam 

corrente elétrica, mesmo quando o circuito está aberto; 3) A lâmpada consome 

corrente elétrica; 4) As correntes elétricas de baterias em série somam-se. 

Ainda, de acordo o trabalho de DEL CARLO (1997, p. 26-29), que 

analisou diversos trabalhos, destaco 3 modelos intuitivos identificados nos 

mesmos:  

 
“1) Modelo de Sumidouro (ou modelo do choque entre 
correntes elétricas): como o próprio nome indica, neste modelo 
as cargas (eletricidade ou corrente ou energia) positivas e 
negativas “saem” de seus respectivos terminais na fonte elétrica 
do circuito, percorrem os fios e, ao atingirem um elemento, 
“chocam-se” gerando luminosidade, ou calor, ou movimento, 
etc., dependendo do tipo de elemento do circuito. 2) Modelo 
Seqüencial (ou modelo de atenuação): no circuito elétrico, a 
energia (ou carga ou corrente ou eletricidade) circula num único 
sentido, desgastando-se conforme passa pelos elementos. 
Partindo, em geral, da fonte que fornece uma energia (ou 
corrente elétrica) constante ao  circuito, o primeiro elemento pelo 
qual ela passa, recebe mais energia que o segundo e este mais 
que o terceiro e assim por diante; fazendo com que os 
elementos do final recebam menos energia e, portanto, sejam 
menos eficientes em suas funções (iluminar, aquecer, etc.) 3) 
Modelo dos Watts (ou modelo de potência nominal): este 
modelo, identificado por Rinaldi (1989/1994) entre estudantes 
dos três níveis de escolaridade, associa a dependência exclusiva 
do brilho da lâmpada com sua potência nominal, ou seja, num 
circuito elétrico simples composto por duas lâmpadas de 
potências diferentes, ligadas em série, aquela que apresenta 
maior potência nominal brilha mais, porque possui “mais watts” 
ou, tem mais capacidade para brilhar”. (DEL CARLO, 1997, p. 
26, 27 e 29). 
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DEL CARLO (1997) verificou que a maioria dos alunos não mudam seus 

modelos explicativos relacionados aos fenômenos elétricos, no máximo 

substituem por outro modelo, também intuitivo, mesmo após cursarem 

eletricidade. Tudo isso, vem confirmar a ineficácia dos atuais processos de 

ensino em transformar os conceitos construídos pelos alunos.   

GRAVINA & BUCHWEITZ (1994), conclui que, para uma nova 

concepção incorporar na estrutura cognitiva do aluno, ela deve mostrar suas 

vantagens sobre as outras existentes, sendo inteligível e clara, proporcionar ou 

facilitar uma melhor compreensão dos conceitos científicos, mostrando sua 

utilidade na solução de problemas novos.  

O SimpleBits, produto do nosso trabalho, tratando de experimentos e 

aplicações práticas, com a sequência didática proposta neste trabalho possui o 

intuito de transformar as concepções espontâneas manifestas em 

conhecimento científico, relacionando teoria com a prática, proporcionado uma 

aprendizagem significativa.    
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2.2 ELETROMAGNETISMO 
  

Existem na natureza quatro interações fundamentais: nuclear forte, 

nuclear fraca, eletromagnética e gravitacional. As forças que atuam na escala 

macroscópica, responsáveis pela maioria dos fenômenos físicos e químicos 

que observamos em nosso cotidiano, são de natureza eletromagnética 

(NUSSENZVEIG, 1997, v. 3). É válido salientar que, até em nossos sentidos 

(visão, audição, tato, paladar e olfato) se predomina a interação 

eletromagnética (SILVA, 2005). Por sua vez, a Força Fraca é responsável 

pelos processos de decaimento radioativo. A intensidade da força fraca é 

menor do que das forças eletromagnética e forte, mas se torna maior que a 

gravitacional. A Força Forte é a interação mais forte das quatro, fazendo jus ao 

nome. Ela faz a ligação das partículas responsáveis pela formação de prótons 

e nêutrons, os quarks (SOBREIRO, 2017). Por fim, tem-se a interação 

gravitacional que induz uma força de atração entre todas as partículas com 

massa no universo. A gravidade faz com que a matéria dispersa se junte, 

permitindo a existência de planetas, estrelas, galáxias e a maior parte dos 

objetos macroscópicos no universo. 

A teoria clássica do eletromagnetismo desempenhou um papel central 

no desenvolvimento da física. Pois, permitiu unificar eletricidade, magnetismo e 

ótica. Além de mostrar que a luz é uma onda eletromagnética. As aplicações do 

eletromagnetismo estão presentes no desenvolvimento tecnológico e 

revolucionaram muitas áreas como comunicação, indústria, transportes e 

computação. Ou seja, o eletromagnetismo é um conteúdo de extrema 

importância que deve ser abordado do ponto de vista teórico e prático. 

Os fenômenos eletromagnéticos podem ser explicados por um conjunto 

de equações básicas para o campo eletromagnético, conhecidas como 

Equações de Maxwell. A teoria de Maxwell do Eletromagnetismo, resumidas 

nas equações da Tabela 1, reúne uma quantidade impressionante de 

conhecimento sobre os fenômenos elétricos e magnéticos, que foram sendo 

acumulados ao longo da história, resultando nos avanços científicos e 

tecnológicos impactando diretamente na humanidade (GRAÇA, 2012). O 

sistema das equações de Maxwell no vácuo é: 
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Tabela 1. Equações de Maxwell 

 

Lei de Gauss (elétrica) 
 

(1) 

Lei de Gauss (magnética) 
 

(2) 

Lei de Faraday 
 

(3) 

Lei de Ampère-Maxwell 
 

(4) 

 

A Lei de Gauss, Eq. (1), estabelece a relação entre a carga elétrica e o 

campo elétrico. Elaborada por Friederich Gauss, é orientada pelo seguinte 

enunciado: “O fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada no 

vácuo é igual à soma das cargas internas à superfície dividida pela 

permissividade elétrica do vácuo”. A Lei de Gauss, permite simplificar o cálculo 

do campo elétrico de uma distribuição de cargas. Para isso, entretanto, é 

essencial que a distribuição tenha elementos de simetria (plana, axial, 

esférica). 

O análogo magnético da lei de Gauss é apresentado na Eq. (2). 

Salienta-se que essa teoria destaca a impossibilidade de existência de 

monopolos magnéticos. Isso significa que não existe polo sul ou polo norte 

isolado. Afirma ainda que, as linhas de campo magnético são sempre 

contínuas e fechadas, ao contrário das linhas de campo elétrico que se iniciam 

nas cargas positivas e terminam nas cargas negativas. 

A Lei de Faraday explica o fenômeno da indução eletromagnética. A 

interpretação física desse resultado é que um campo magnético variável com o 

tempo produz um campo elétrico, Eq. (3). Neste caso, o campo elétrico não é 

mais eletrostático. 

Por sua vez, a Lei de Ampère associa o campo magnético gerado pelo 

movimento de cargas elétricas ou corrente elétrica. De modo que, uma corrente 

elétrica de intensidade i  produz um campo magnético, como representa o 

primeiro termo do lado direito na Eq. (4). O segundo termo da Eq. (4), foi 

predito teoricamente por Maxwell, quando formulou suas equações. Este 

termo, representa o efeito simétrico a Lei de Indução de Faraday, prevendo a 
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produção de campos magnéticos por campos elétricos que variam com o 

tempo. 

As equações de Maxwell são consistentes com a conservação da carga 

elétrica e juntamente com a expressão da força de Lorentz, Eq. (5), sintetizam 

o eletromagnetismo clássico. 

 F qE qv B                                                        (5) 

Com esse conjunto de equações, Maxwell pode verificar que os campos 

eletromagnéticos satisfazem a equação de ondas, com velocidade de 

propagação 

0 0
.1c

 
                                                               (6) 

Sendo, 0  a permissividade elétrica e 0  a permeabilidade magnética do 

vácuo. Ambas as grandezas são obtidas por medidas puramente 

eletromagnéticas (força coulombiana entre cargas e força magnética entre 

correntes). O valor obtido pela Eq. (6) é justamente à velocidade da luz no 

vácuo, 82,99792 10 m sc  . A verificação experimental da teoria de James 

Clerk Maxwell foi obtida com as experiências de Heinrich Hertz com a produção 

de ondas de rádio, que provou a existência das ondas eletromagnéticas 

prevista por Maxwell, unificando o eletromagnetismo e a ótica.  

 

2.2.1 Condutores e Isolantes 

 

Os materiais podem ser classificados de acordo com a facilidade com a 

qual as cargas elétricas se movem no seu interior. Os materiais no qual as 

cargas elétricas se movem com facilidade são chamados de condutores. São 

exemplos de condutores elétricos os metais, tais como cobre, prata e ferro. Em 

materiais como borracha, plástico e vidro, as cargas elétricas não conseguem 

se mover livremente. Por esse motivo, essas substâncias são denominadas 

isolantes (ou dielétricos). Os semicondutores, como o silício e o germânio, 

possuem condução intermediária entre condutores e isolantes. Os materiais 

semicondutores possuem propriedades interessantes, que permite a confecção 

de componentes eletrônicos tais como diodos e transístores. Os materiais que 
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conduzem eletricidade perfeitamente são denominados supercondutores, 

nesses materiais as cargas se movem sem encontrar nenhuma resistência 

(HALLIDAY & RESNICK, v. 3, 2016). 

As características elétricas dos materiais dependem da estrutura 

atômica.  Os átomos são constituídos por um núcleo positivo, denso e coeso. 

No interior do núcleo, estão localizados os prótons, que possuem carga elétrica 

positiva, e os nêutrons, que não possuem carga elétrica. Os elétrons, que 

possuem carga elétrica negativa, estão distribuídos em uma nuvem eletrônica 

ao redor do núcleo denominada eletrosfera. As cargas de um próton isolado e 

de um elétron isolado têm o mesmo valor absoluto e sinais opostos. Por esse 

motivo, em um átomo, os elétrons são atraídos e mantidos nas proximidades 

do núcleo. Se o átomo possuir o mesmo número de prótons e elétrons estará 

eletricamente neutro.  

Os átomos de um material condutor possuem elétrons mais afastados do 

núcleo (que estão, portanto, submetidos a uma força de atração menor). Esses 

elétrons fracamente ligados estão livres para vagar pelo material, deixando 

para trás átomos positivamente carregados (íons positivos). Esses elétrons 

móveis recebem o nome de elétrons de condução. Os materiais isolantes 

possuem um número muito pequeno, ou mesmo nulo, de elétrons de condução 

(HALLIDAY & RESNICK, v. 3, 2016). 

 

2.2.2 Circuito Elétrico 

 

Circuitos elétricos são constituídos por elementos elétricos de modo a 

formar ao menos um caminho fechado para que se estabeleça uma corrente 

elétrica. Um circuito elétrico simples apresenta um gerador elétrico, fios 

condutores e um componente capaz de utilizar a energia elétrica produzida 

pelo gerador. Ao fechar o circuito, é estabelecida uma corrente elétrica pelos 

componentes. Pode-se facilmente observar a transformação de energia elétrica 

para outras formas de energia conectando alguns componentes ao circuito. Por 

exemplo, ao conectar um resistor, observa-se a conversão para energia 

térmica; ao conectar um LED, energia luminosa é visualizada; ao conectar uma 

sirene, transformação para energia sonora ocorre; e ao ligar um motor elétrico, 

a conversão de energia elétrica para mecânica é observada.  
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Em um circuito elétrico, quando uma fonte elétrica é conectada, é 

produzido uma diferença de potencial (DDP) entre os pontos do fio que estão 

ligados aos terminais da fonte. Com isso, se estabelece nos fios condutores um 

campo elétrico e uma força atua sobre os elétrons de condução que os faz se 

moverem preferencialmente em um sentido, produzindo um fluxo de cargas 

elétricas. A corrente elétrica ( i ) é definida como o fluxo líquido de cargas 

elétricas que atravessa uma seção de área transversal ao fio em um 

determinado intervalo de tempo, 

.dqi
dt

                                                         (7) 

A unidade de corrente do Sistema Internacional de unidades (SI) é o coulomb 

por segundo, ou ampère, representado pelo símbolo A. O sentido adotado para 

a corrente elétrica é convencionado como sendo o sentido em que portadores 

de carga positivos se moveriam, mesmo que os portadores sejam negativos (os 

elétrons) e se movam no sentido oposto. 

Ao aplicar a mesma diferença de potencial (V) às extremidades de 

barras de mesmas dimensões feitas de materiais diferentes, como cobre e 

plástico, a corrente elétrica obtida é muito diferente. A grandeza física 

relacionada a essa diferença é a resistência elétrica. A resistência R entre os 

terminais de um componente eletrônico é definida pela equação 

.VR
i

                                                         (8) 

Observa-se por meio da Eq. (8) que a unidade de resistência elétrica é o 

volt por ampère, ou ohm, representado pelo símbolo  .  

A resistência elétrica de um fio condutor depende de sua geometria, 

como comprimento, área da seção transversal e de uma propriedade intrínseca 

do material denominada resistividade elétrica. As grandezas macroscópicas V, 

i  e R são de grande interesse por serem mensuráveis por instrumentos de 

medida, como o multímetro.  
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 2.2.3 Componentes Eletrônicos 

 

Os componentes eletrônicos como: resistores, capacitores, indutores, 

fusíveis, diodos, LEDs, transistores, transformadores, baterias, soquetes, 

sirenes e motores, são comumente utilizados em circuitos elétricos. 

Para produzir uma corrente elétrica é necessário um dispositivo que, ao 

realizar trabalho sobre os portadores de carga, mantenha uma diferença de 

potencial entre dois terminais. Um dispositivo desse tipo é chamado de fonte de 

tensão. É dito que uma fonte de tensão produz uma força eletromotriz. 

Exemplos de fontes são bateria, pilha, gerador elétrico, células solares, células 

de combustível, termopilhas (HALLIDAY & RESNICK, v. 3, 2016). A bateria 

mantém uma diferença de potencial constante nos seus terminais por meio de 

reações químicas que ocorrem em seu interior. Atualmente encontramos vários 

tipos de bateria que apresentam diversas voltagens, e recarregáveis. Como é o 

caso das baterias de telefones celulares (ASSIS, 2010).  

O resistor é um dispositivo elétrico que converte energia elétrica em 

energia térmica, em um processo conhecido como efeito Joule. Sendo assim, 

resistores são utilizados para aquecer objetos, por exemplo, no chuveiro, ferro 

de passar e em aquecedor. Também possui a finalidade de limitar a corrente 

elétrica em um circuito. Para resistores de carbono, a resistência elétrica pode 

ser identificada por meio das cores dos anéis coloridos impressos na cápsula 

que envolve o material resistivo, ou então usando um ohmímetro. Nos 

diagramas dos circuitos elétricos, um resistor é representado pelo 

símbolo  . Um potenciômetro é um componente que possui a resistência 

elétrica ajustável, podendo ser utilizado para controles diversos (AFONSO; 

FILONI, 2011). 

O capacitor é um componente eletrônico que armazena energia elétrica 

por meio de cargas elétricas contidas em dois condutores isolados entre si. As 

cargas elétricas contidas na placa do capacitor produzem um campo elétrico no 

interior da placa. Os capacitores podem possuir diferentes formatos (plano, 

cilíndrico, esférico,...). Geralmente, é inserido um material isolante, chamado 

dielétrico, no interior das placas. Os capacitores possuem várias aplicações 

nos circuitos eletrônicos. Em um circuito de corrente contínua, após o capacitor 

ser carregado, a corrente elétrica é bloqueada naquele ramo. Nos diagramas 
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dos circuitos elétricos, um capacitor é representado pelo símbolo de duas 

placas paralelas .   

O diodo é um componente que age como condutor ou isolante elétrico, 

dependendo da tensão aplicada aos seus terminais. Tal ação permite que o 

diodo seja utilizado em diversas aplicações, por exemplo, na transformação de 

corrente alternada em corrente contínua (retificação de corrente elétrica). O 

diodo é composto por material semicondutor, como o silício ou germânio 

dopado com diferentes materiais durante a fabricação. Este componente é 

formado a partir da fusão de um semicondutor tipo p e com semicondutor 

tipo n. (AFONSO; FILONI, 2011). Nos diagramas dos circuitos elétricos, um 

diodo é representado pelo símbolo  . O diodo conduz corrente elétrica se 

estiver polarizado diretamente e com uma diferença de potencial mínima 

aplicada em seus terminais. Inversamente polarizado, o dispositivo não conduz 

corrente se a DDP aplicada não ultrapassar a tensão de ruptura. É importante 

frisar que, existe uma pequena corrente inversa, por nome de corrente de 

saturação. Surgindo a partir da geração de pares de elétron-lacuna na região 

de carga espacial, em temperatura ambiente. Existe diferentes tipos de diodos, 

podendo ser classificados como: diodo retificador, Zener, SCR, LEDs, Schottky, 

túnel, fotodiodo e varicap. (AFONSO; FILONI, 2011). 

O LED (Light Emitting Diode) é um tipo de diodo capaz de emitir luz 

quando é alimentado por uma corrente elétrica. Sendo diodo, o LED conduz 

corrente elétrica quando polarizado diretamente (polo positivo com potencial 

elétrico maior) e com uma diferença de potencial mínima aplicada, 

característica de cada LED, conforme a relação na Tabela 2. Inversamente 

polarizado, a corrente não o atravessa, e a luz não é emitida (ASSIS, 2010). A 

luz emitida por um LED possui um espectro relativamente estreito comparado 

com o espectro de uma lâmpada incandescente. A cor emitida depende do 

cristal e da impureza de dopagem com que o componente é fabricado.  Em 

uma primeira aproximação, podemos escrever a equação de conservação de 

energia para a emissão do LED como limiar
hceV hf


  , em que, e é a carga do 

elétron, h a constante de Planck, λ o comprimento de onda da luz emitida, c a 
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velocidade da luz no vácuo e Vlimiar a ddp para o qual o LED começa a emitir 

(CAVALCANTE, 2002).  

 

Tabela 2: Cores dos LEDs e suas respectivas tensões aplicadas. 
   Comp. Onda (nm) Cor Tensão Limiar (V)  

 625 Vermelho 1,80 

 605 Laranja 1,84 

 585 Amarelo 2,05 

 555 Verde 2,40 

 470 Azul 2,50 
Fonte: Autoria própria. 

 

O interruptor é um dispositivo simples, usado na abertura e fechamento 

dos circuitos elétricos. Os interruptores são utilizados, por exemplo, em 

tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, em sua maioria, em situações 

que incluem o ligamento ou desligamento da energia elétrica (BRAGA, 2014). 

Existem vários tipos de interruptores, podemos citar alguns como: interruptor 

de balancim, com botão de pressão, rotativo, automáticos e simples. O 

interruptor de balancim é acionado por meio de uma alavanca oculta, o 

balancim, no qual precisa ser direcionado a uma ou mais posições indexadas, 

fazendo alterações no estado de contato. Já no caso do interruptor com botão 

de pressão, esse dispositivo funciona pressionando um botão, provocando 

alterações de contato (CITOLINO, 2015). Por outro lado, o interruptor rotativo 

consiste em um interruptor que provoca alterações de contato a partir da 

rotação de um eixo em uma ou mais posições indexadas. Interruptores 

automáticos são na verdade, um dispositivo automático que conecta sem ter a 

necessidade de ser tocado, que executa por meio de reles indutivos (BRAGA, 

2014).  Enquanto interruptor simples é o modelo comum que é utilizado nas 

casas para acender ou apagar lâmpadas, sendo o modelo mais usado, barato 

e prático de utilizar. 

A sirene consiste no dispositivo que é destinado para emitir avisos 

sonoros. A sirene é constituída por um cilindro de baixa altura, perfurado em 

duas faces planas, e por um disco rotativo perfurado no interior do cilindro. O 

disco é colocado em rotação por meio de uma manivela, promovendo 
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sucessiva interrupção do fluxo de ar entre os furos do cilindro e do disco, 

provocando redemoinhos acústicos que geram o ruído da sirene. Seu som 

depende da velocidade de rotação. Atualmente as sirenes estão sendo 

substituídas por dispositivos automáticos e amplificadores eletrônicos (BRAGA, 

2014). 

O motor elétrico é um dispositivo que converte energia elétrica em 

mecânica. O princípio de funcionamento é baseado na força magnética 

exercida sobre um fio condutor conduzindo corrente elétrica imerso em um 

campo magnético. Os fios e o campo magnético são arranjados de modo que 

um torque seja aplicado sobre o eixo de rotação do motor. O vibracall é um 

motor elétrico com dimensões pequenas e eixo de metal desbalanceado. Ao 

girar o eixo de rotação, devido ao seu formato, o motor inteiro vibra. 

 

2.2.4 Associação de Resistores 

 

Ao analisar os circuitos elétricos, na maioria das vezes se faz necessário 

representar um circuito complexo, de muitos resistores, por um único resistor 

em que a resistência é semelhante à do conjunto. A resistência final dessa 

associação é denominada resistência equivalente  eqR , observada em dois 

pontos do circuito.  

Resistências ligadas em série podem ser substituídas por uma 

resistência equivalente percorrida pela mesma corrente e com a mesma 

diferença de potencial total que as resistências originais. Nesta associação, a 

resistência equivalente pode ser obtida pela soma das resistências que 

compõe a associação 

1
(  resistências em série).

n

i
i

eq nRR


     (9) 

As cargas que atravessam resistências ligadas em série têm um único caminho 

possível. Se existe mais de um caminho, as resistências não estão ligadas em 

série (HALLIDAY & RESNICK, v. 3, 2016). 

Na associação em paralelo as resistências estão ligadas entre si nas 

duas extremidades. Assim, todas estão sujeitas à mesma diferença de 
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potencial aplicada pela fonte e a corrente total é dividida entre os resistores. 

Resistências ligadas em paralelo podem ser substituídas por uma resistência 

equivalente dada por  

1

1 1 (  resistências em paralelo).
n

ieq i
nR R

    (10) 

 

2.2.5 Magnetismo 

 
Segundo Mussoi (2005), os gregos sabiam há mais de 2000 anos a.C., 

que algumas pedras da região da Magnésia (na Ásia Menor) se atraíam e 

atraíam para si pedaços de ferro. Hoje essas pedras são conhecidas como 

Magnetita. Os primeiros estudos com o magnetismo faziam referência, 

principalmente, ao comportamento dos ímãs permanentes.  

Os imãs são elementos dotados de propriedades magnéticas e que 

geram um campo magnético ao seu redor, são classificados em naturais 

(formados com pedaços de magnetita) e artificiais (construídos com ligas 

metálicas ou material cerâmico misturado com óxido de ferro e de bário). A 

magnetita é o mineral presente em pequenas quantidades em quase todas as 

rochas e meteoritos. Trata-se de um mineral resistente, que acumula 

sedimentos, como na areia da praia, com a cor preta e pelo fato de ser atraída 

por qualquer ímã pequeno, que esteja próximo (PIRES, 2016). 

Os ímãs artificiais podem ser classificados como: permanentes, 

temporais ou eletroímãs. Ímãs permanentes são feitos de materiais que 

mantém as propriedades magnéticas mesmo que acabe o processo de 

imantação, estes são constituídos de materiais ferromagnéticos. Ímãs 

temporais possuem propriedades magnéticas quando se encontram sob ação 

de outro campo magnético, os materiais que facilitam esse processo são 

denominados paramagnéticos. O eletroímã consiste de um dispositivo formado 

por um fio isolado enrolado numa barra de ferro. Quando a bobina é percorrida 

por uma corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor. Ou seja, um 

imã temporário é gerado. O eletroímã possui algumas características 

interessantes, como a possibilidade de ser desligado, soltando o material que 

estava grudado. Os eletroímãs possuem uma gama de aplicações práticas, 
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como: a campainha, telégrafo, relé, rádio, telefone, alarme, guindaste 

eletromagnético (eletroímãs em ferros-velhos), além de outros aparelhos 

modernos de alta tecnologia (PIRES, 2016). 

Na China, por volta do século Ι a.C., ficou comprovado que um imã 

suspenso por um fio se alinha, aproximadamente, na direção norte-sul 

terrestre, dando origem à bússola. A bússola consiste no ímã permanente em 

forma de agulha, suspenso no seu centro de gravidade, podendo girar 

livremente sobre um eixo para indicar a direção geográfica norte-sul. A posição 

da agulha que aponta para o norte geográfico passou a chamar norte 

magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

31 

3 MÓDULOS ELETRÔNICOS INTERATIVOS 
 
 

O conjunto didático pedagógico, denominado SimpleBits, é constituído 

de módulos eletrônicos interativos desenvolvidos com o objetivo de propiciar 

uma ampla variedade de experimentos demonstrativos dos fenômenos 

relacionados ao eletromagnetismo. O conjunto de módulos eletrônicos foi 

desenvolvido na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Câmpus 

Medianeira (Ribeiro, 2018). Os módulos podem ser confeccionados utilizando 

componentes eletrônicos provenientes do lixo eletrônico. Os módulos possuem 

uma conexão simples e intuitiva, por meio da utilização de imãs de neodímio, 

que facilitam o manuseio dos mesmos, ao mesmo tempo que servem como um 

sistema de proteção caso a conexão entre os módulos esteja incorreta, pois os 

módulos se afastarão. 

O conjunto didático é composto pelos seguintes módulos: bateria, 

botões, resistores, ímãs, eletroímã, sirene, motor, diodo e chave magnética. O 

referido kit possibilita que os professores abordem os seguintes conteúdos de 

Eletricidade e Eletromagnetismo: circuito elétrico (energia, diferença de 

potencial e corrente elétrica), condutores e isolantes elétricos, componentes 

eletrônicos, associação de resistores em série e em paralelo, ímãs e bússolas. 

Nos tópicos a seguir é detalhado o conjunto didático utilizado nesta pesquisa. 

 

3.1 CONJUNTO DIDÁTICO SIMPLEBITS 
 

O conjunto didático SimpleBits é composto por: 1 Bateria, 1 Módulo de 

Energia (módulo de entrada), 1 Módulo Pushbutton (botão sem trava), 

1 Módulo botão com trava, 1 Módulo Reed Switch (chave magnética), 

3 Módulos Luz (módulo LED), 1 Módulo Adaptador, 3 Módulos resistor, 

1 Módulo Extensor, 1 Módulo Diodo, 1 Módulo Sirene, 1 Módulo Motor e 

1 Módulo Eletroímã. A Figura 1 ilustra o kit SimpleBits. 
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Figura 1. Conjunto Didático SimpleBits. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O Módulo Energia é o primeiro módulo a ser utilizado, sendo composto 

por dois pinos, um diodo retificador e por um conector de entrada. Ao se 

conectar à bateria, tem-se uma DDP na saída do módulo. As Figuras 2 e 3 

ilustram esse módulo: 

 

Figura 2: Módulo Energia, visão superior, inferior e do circuito, 
respectivamente. 

  
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 
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Figura 3: Módulo Energia (conexão). 

   
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 
 

O kit didático dispõe de dois módulos botão, um contendo o botão de 

pressão (pushbutton), que liga o circuito quando pressionado e mantém o 

circuito aberto quando não pressionado, e o outro contém um botão com trava 

que ao ser pressionado mantém o circuito ligado, desligando apenas quando 

pressionado novamente. 

 

Figura 4: Módulos botão. 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

O módulo Pushbutton é composto por quatro pinos e um botão de 

pressão. É utilizado para efetuar o fechamento e a abertura do circuito. O botão 

está ligado em série com os terminais de entrada e saída. Quando 

pressionado, o módulo conduz corrente e, quando não pressionado, o mesmo 
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não permite a passagem da correte no circuito. A Figura 5 apresenta o referido 

módulo. 

 

Figura 5: Módulo Pushbutton (Visão superior e de circuito). 

  
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

Por sua vez, o módulo botão é composto por quatro pinos e um botão 

com trava. Esse é utilizado para realizar o chaveamento e a abertura do 

circuito. Ressalta-se que o botão está ligado em série com os terminais de 

entrada e saída (Figura 6). Sua função, portanto, é efetuar o chaveamento. 

Quando pressionado com apenas um toque libera a passagem de corrente e 

interrompe as mesmas, quando for pressionado novamente com apenas um 

toque. Pode-se estudar tipos de chaves a partir desses módulos. 

 
Figura 6: Módulo Botão (Visão superior, inferior e de circuito). 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 
O kit conta ainda com o módulo Chave Magnética, que é composto por 4 

pinos e um sensor magnético (Reed Switch) (Figura 7). O módulo tem como 

função efetuar o fechamento do circuito quando sob influência de um campo 

magnético. 
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Figura 7: Módulo Chave Magnética (Visão superior, inferior e de circuito). 

    
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

  

Figura 8: Funcionamento do Módulo Chave Magnética. 

  
Fonte: Autoria própria 

 

O conjunto didático possui três Módulos Luz com LEDs emitindo em 

diferentes comprimentos de onda. O módulo é constituído por quatro pinos, um 

LED e um resistor de resistência 470 Ω. Como o conjunto é alimentado por 

uma bateria de 9 V, o resistor é conectado em série com o LED, para que 

ocorra uma queda de tensão no LED e a DDP seja levemente superior a 

tensão mínima para acendê-lo, Tabela 2. O LED e o resistor são ligados em 

paralelo com a tensão de entrada e a tensão de saída para que não haja queda 

de tensão nos pinos de saída, assim, podendo ligar outros módulos nos pinos 

de saída.  

Esses módulos podem ser utilizados para demonstrar a emissão de luz 

em diferentes comprimentos de onda, inclusive em regiões do espectro não 

visível aos olhos humanos, como no infravermelho. Com esse módulo também 

é possível estudar ondas eletromagnéticas e suas aplicações.  
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Figura 9: Módulo Luz (Visão superior, inferior e de circuito). 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

Figura 10: Os três módulos Luz (Visão superior). 

 

 
Fonte: Ribeiro (2019). 

 

O módulo de resistência é composto por um micro switch, dois pinos 

para a inserção de um resistor, dois parafusos e os pinos de entrada e saída 

(Figura 11). Este módulo tem por objetivo demonstrar de forma simples e 

prática a associação de resistências em série e em paralelo, apenas alterando 

a posição dos módulos. Colocando-os um sobre o outro, os módulos estarão 

ligados em paralelo (Figura 12a), porém, se ligados um ao lado do outro, os 

mesmos estarão ligados em série (Figura 12b).  
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Figura 11: Módulo Resistor (Visão superior, inferior e de circuito). 

   
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

Salienta-se que para a utilização do módulo resistor, faz-se necessário o 

uso do módulo adaptador (Figura 13). Ele é responsável pela inclusão da 

resistência, em série e em paralelo no circuito. O módulo de resistor somente 

pode ser conectado no circuito através deste adaptador. O kit didático dispõe 

de três módulos resistores. Os resistores podem ser substituídos facilmente. 

Foram utilizados resistores de 100 Ω, 1 kΩ e 5 kΩ. 

 
 

Figura 12: Módulo Resistor (Montado em série e paralelo). 

 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

O módulo adaptador é composto por seis pinos, formando duas saídas 

para diferentes portas. O referido módulo tem como função fazer a ligação dos 

módulos de resistências com o circuito, ligando os módulos de resistências em 

série com o circuito. A Figura 13 ilustra o referido módulo. 
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Figura 13: Módulo Adaptador (Visão superior, inferior e de circuito). 
 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

O Módulo Extensor é utilizado para multiplicar o número de saídas, de 

uma para três, fazendo assim o circuito ir para três caminhos diferentes a partir 

de uma entrada. Funciona como um multiplicador de tomadas, também 

conhecido por T. Destaca-se que o módulo extensor é composto por oito pinos, 

formando quatro conexões. A Figura 14 apresenta este módulo. 

 

Figura 14: Módulo Extensor (Visão superior, inferior e de circuito). 
 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

O módulo Diodo é composto por quatro pinos, sendo dois de entrada e 

dois de saída, e um diodo soldado dentro de um encapsulamento de fusível 

(Figura 15). Sua função é a de demonstrar o funcionamento de um diodo 

retificador, sendo possível a conexão direta e indireta do diodo no circuito 

apenas invertendo encapsulamento.  
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Figura 15: Módulo Diodo (Visão superior, inferior e de circuito). 

    
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

O Módulo Sirene é dotado de um buzzer ativo e dois pinos e tem como 

função emitir um sinal sonoro (Figura 16). Esse módulo pode ser utilizado para 

o estudo de transformação de energia elétrica em sonora.  

 

Figura 16: Módulo sirene (Visão superior, inferior e de circuito). 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

O Módulo Motor é composto por dois pinos, um resistor de 100 Ω, um 

diodo e um motor vibracall, tendo como função transformar energia elétrica em 

energia mecânica, mais especificadamente em vibração (Figura 17).  

 
 Figura 17: Módulo Motor (Visão superior, inferior e de circuito).  

         
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 
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O Módulo Eletroímã é composto por um par de pinos, um diodo e um 

solenoide (Figura 18). Este módulo, juntamente como o módulo Chave 

Magnética, pode ser utilizado para explorar fenômenos do magnetismo, como a 

produção de campo magnético por corrente elétrica, força magnética, sensor 

de campo magnético. 

 

Figura 18: Módulo Eletroímã (Visão superior, inferior e de circuito). 

  
 

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

Após conhecimento de cada módulo, o tópico a seguir detalha a 

construção dos módulos eletrônicos. 
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3.2 CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS ELETRÔNICOS 
 

Para a construção dos módulos, utiliza-se para a base uma placa de 

fenolite com uma face cobreada, que será recortada de acordo com o tamanho 

desejado, conforme Figura 19. 

 

Figura 19. Placa de Fenolite. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Cada módulo é desenhado em um software capaz de gerar um código 

(Gcode), que é composto pela localização exata dos furos e corte das placas. 

Este código é utilizado na CNC2 Router, que, por meio de brocas especiais, 

efetua a furação e corte dos módulos nas placas de fenolite cobreadas, como 

ilustrado na Figura 20. 

No entanto, apesar de ser mais trabalhoso, os módulos podem ser 

desenhados, cortados e perfurados manualmente com a utilização de outras 

ferramentas, como por exemplo, cortado com uma makita de mesa e perfurado 

com uma furadeira manual com uma broca fina. 

 

 

 

 

                                                 
2 CNC é a sigla para Controle Numérico Computadorizado. 



   

 

42 

 

Figura 20: CNC efetuando o corte dos módulos na placa fenolite. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
Após o corte dos módulos, faz-se necessária a limpeza da face 

cobreada com uma palha de aço para remover as impurezas da superfície da 

face cobreada, evitando o mau contato nas trilhas. Além disso, as bordas 

também são alisadas para evitar o corte no manuseio (Figura 21). 

 

Figura 21. Limpeza da face cobreada. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Em seguida, com o marcador de CD (ou de projetor) é desenhado sob a 

face cobreada as trilhas dos circuitos, como ilustrado na Figura 22. 
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Figura 22: Desenho do circuito na placa. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Após desenhado os circuitos nas placas, as mesmas são colocadas em 

um recipiente contendo uma mistura de água com Percloreto de Ferro, tal 

solução é responsável por corroer o cobre exposto, deixando somente as 

trilhas desenhadas com a caneta (Figura 23). 

 

Figura 23: Produto utilizado no processo de corrosão. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

A fim de retirar a tinta das trilhas, mantendo apenas o cobre exposto, é 

realizado a limpeza das placas com álcool etílico. Em seguida, é aplicada uma 

fina camada de estanho de solda sobre as trilhas, com o intuito de protegê-las 

da oxidação (Figura 24). 
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Figura 24: Fina camada de estanho sobre as trilhas de cobre. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Após o processo de oxidação, os componentes e os pinos de ligação 

entre os módulos são soldados à placa de circuito impresso. As chapas 

metálicas que compõem os pinos de conexão são reaproveitadas de pequenos 

transformadores de tensão (Figura 25). 

 

Figura 25: Transformadores de Tensão. 

 
Fonte: Ribeiro (2019). 

 

As chapas são lixadas para remoção do verniz, cortadas e soldadas nos 

pinos. Além das placas lixadas e cortadas apresentada na Figura 26, 

apresenta-se também o modelo de pinos utilizados na Figura 27 e na Figura 

28, os pinos já soldados na placa. A Figura 29 apresenta os pinos prontos para 

serem soldados nos módulos. 
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Figura 26: Placas lixadas e cortadas. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 27: Modelo de pinos utilizados. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 28:  Os pinos soldados nas placas. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 29: Pinos prontos. 

 
Fonte: Autoria própria 

Os pinos de conexão são soldados à placa do módulo sem os imãs 

estarem colados a eles. Pois, caso os imãs fossem colados aos pinos antes 

dos mesmos serem soldados nos módulos, os imãs poderiam perder sua 



   

 

46 

característica magnética. Por esse motivo, os imãs de neodímio são colados 

com supercola nas placas metálicas após a soldagem dos pinos nos módulos. 

É importante destacar, que os ímãs são colados nas bordas para que o contato 

elétrico seja mantido. Além disso, antes dos ímãs serem colados é de suma 

importância lixar as chapas metálicas para retirar o verniz e/ou sujeiras 

grudadas, melhorando o contato elétrico do imã de neodímio com a placa 

metálica do pino. 

Os módulos possuem a dimensão de 2,5 cm por 3,5 cm cada. Os imãs 

de neodímio utilizados possuem 4 mm de diâmetro e 2 mm de espessura. A 

Figura 30 apresenta um módulo finalizado.  

 

Figura 30: Módulo pronto para uso. 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 
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4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
 

 

Neste capítulo destaca-se a importância de uma boa elaboração de 

sequência didática para aprimoramento do processo de ensino e 

aprendizagem. Zabala (1998) destaca que uma sequência didática 

compreende os princípios e métodos utilizados pelos professores para permitir 

a aprendizagem dos alunos. Essas estratégias são determinadas em parte no 

assunto a ser ensinado e em parte pela natureza do aprendiz. 

Complementando, Bronckart (2003) afirma que para que um método de ensino 

particular seja apropriado e eficiente, ele deve estar em relação com a 

característica do aprendiz e com o tipo de aprendizagem que é suposto 

produzir.  

Por essa razão, compreende-se que sugestões para projetar e 

selecionar os métodos de ensino devem levar em conta não só a natureza do 

assunto, mas também a forma como os alunos aprendem e o contexto em que 

vivem, buscando demonstrar a utilidade dos conteúdos em seu cotidiano. Na 

escola, a tendência é que os docentes busquem incentivar a criatividade de 

seus alunos. 

Conforme Cristovão (2002), é um fato conhecido que o avanço humano 

vem através do raciocínio e que esse raciocínio e pensamento original 

aumentem a criatividade. Por isso, as abordagens para o ensino podem ser 

amplamente classificadas como centradas nos professores e centradas no 

aluno. Na abordagem centrada no professor para a aprendizagem, os 

professores são a principal figura da autoridade neste modelo. Como lembra 

Cristovão (2007), os alunos são vistos como "vasos vazios" cujo principal papel 

é receber passivamente informações (através de palestras e instruções diretas) 

com o objetivo final de testes e avaliações. Assim, é o papel principal dos 

professores transmitir o conhecimento e a informação aos seus alunos. Ou 

seja, o papel principal do professor é capacitar e facilitar a aprendizagem dos 

alunos e a compreensão geral do material.  

Todavia, ao contrário desse papel predominante do professor e dessa 

concepção de alunos como “vasos vazios”, neste estudo pretende-se 
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considerar que alunos de Ensino Fundamental II já trazem consigo uma 

bagagem teórica e de vivência em seu meio social que precisam ser 

consideradas, demonstrando que o conteúdo a ser aprendido não é apenas um 

conjunto de símbolos matemáticos que em nada contribuirão para suas vidas, 

afastando-se do tradicional modelo de ensino com conceitos distorcidos, 

linguagem de difícil entendimento, poucas contextualizações e muitos 

exercícios repetitivos, o que torna inadequado o desenvolvimento do raciocínio 

lógico-matemático dos alunos. 

Faz-se importante mencionar que a aprendizagem do aluno é medida 

através de formas de avaliação formal e informal. Ensino e avaliações estão 

conectados. A aprendizagem do aluno é medida continuamente durante a 

instrução do professor. Por essa razão, é interessante incentivar métodos de 

ensino que incluam a participação da turma, demonstração e investigação. 

Uma das maneiras de se obter essas características está em uma sequência 

didática adequada. 

Diante disso, a sequência didática proposta nesta pesquisa tem como 

objetivo a aprendizagem significativa dos alunos, buscando o interesse na 

aprendizagem do conteúdo de circuito elétrico utilizando módulos eletrônicos 

interativos, partindo do pressuposto que, para tanto, eles precisam conhecer a 

importância e a aplicação desse conteúdo no mundo real. 

 

4.1 APRESENTAÇÃO 
 

A proposta nessa sequência didática é incentivar a aprendizagem a 

partir de projetos e experiências fomentando a consciência ambiental, 

criatividade lúdica e a relação entre teoria e prática, com a associação dos 

conteúdos de ciências. Abordar o tema da eletricidade e eletromagnetismo, 

compreendendo, primeiramente, os conceitos da resistência, diferença de 

potencial e corrente dos circuitos elétricos, objetivando a introdução dos 

componentes eletrônicos e medidas elétricas. Introduzir conceitos básicos de 

circuitos elétricos para possibilitar a montagem de diferentes circuitos. 

Apresentar os diferentes tipos de LED e analisar qualitativamente o brilho em 

função da mudança de resistores e para diferentes associações elétricas. Fica 

opcional, a utilização do multímetro para medida da resistência, verificação da 
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queda de tensão nos resistores e comparação com os valores calculados, 

observando a diferença entre a teoria e a prática. 

O conjunto didático pedagógico irá propiciar uma ampla variedade de 

experimentos aos estudantes e professores do Ensino Fundamental II, 

podendo também ser utilizado no Ensino Médio, associando conhecimento 

teórico, presentes nas ementas das disciplinas ciência e física, ao 

conhecimento prático. Incentivando, assim, o estímulo dos alunos a busca e 

soluções de pequenos desafios práticos. Pode também despertar junto à 

sociedade a conscientização sobre o lixo eletrônico. 

 

4.1.1 Público Alvo 

 

A sequência didática é indicada para introduzir conceitos de eletricidade 

e eletromagnetismo para estudantes do 9º ano - Ensino Fundamental II. No 

entanto, não existem impedimentos para que seja utilizada no Ensino Médio. 

 

4.1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta sequência didática consiste em apresentar aos 

estudantes os conceitos de eletricidade e magnetismo por meio de 

experimentos demonstrativos e investigativos utilizando o conjunto didático 

SimpleBits, suas funções básicas e representações simbólicas, levando em 

consideração os subsunçores dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II. 

Como objetivos específicos, cita-se: 

 Introduzir conceitos básicos de Eletricidade e Eletromagnetismo; 

 Apresentar componentes eletrônicos, como: resistores, diodos, LEDs, 

sirenes, vibracall, interruptores (botão com trava, botão de pressão, 

chave magnética); 

 Apresentar o conteúdo de circuitos elétricos;  

 Apresentar diferentes associações elétricas; 

 Introduzir conceitos de magnetismo. 

Espera-se que ao final o estudante tenha adquirido noções sobre o 

funcionamento dos módulos, equipamentos e circuitos elétricos, saiba 
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diferenciar os tipos de resistores e associações, aprenda a utilizar o conjunto 

didático para construir circuitos e fazer análise de corrente elétrica em relação 

ao brilho de diferentes LEDs e aplique os conhecimentos adquiridos em seu 

cotidiano.  

 

4.1.3 Número de aulas 
 

A sequência didática prevê a utilização de 15 aulas de 50 minutos cada. 

 

4.1.4 Conteúdos abordados 

 

 Eletricidade e Eletromagnetismo 

 Circuito elétrico: Energia, tensão e corrente elétrica. 

 Condutores e Isolantes elétricos; 

 Componentes eletrônicos: resistores, diodos, LEDs, sirenes, vibracall, 

interruptores (botão com trava, botão de pressão, chave magnética); 

 Associação de resistores em série e em paralelo; 

 Ímãs e bússolas. 

  

4.1.5 Interesse e motivação 

 

A ciência é uma construção humana que constitui ferramenta importante 

para satisfazer as demandas da sociedade. Seu estudo torna a natureza 

compreensível e possibilita o desenvolvimento de tecnologias que nos 

proporcionam conforto, qualidade de vida e outras facilidades. Apesar da 

importância desta disciplina, seu ensino não tem despertado o interesse dos 

estudantes, evidenciando uma distância cada vez maior entre o que é ensinado 

em sala de aula e o mundo real. Muitos alunos concluem o Ensino 

Fundamental carregando conceitos distantes do conhecimento científico. O 

conjunto didático SimpleBits será ferramenta importante para os professores de 

Ciências/Física na demonstração de fenômenos físicos do eletromagnetismo.  

 

 



   

 

51 

4.1.6 Recursos/metodologias de ensino 

 

 Quadro, pincéis e apagador; 

 Livro didático; 

 Projetor multimídia; 

 Módulos eletrônicos interativos (conjunto SimpleBits); 

 Resistores, LED, multímetro e atividades impressas; 

 Equipe de trabalho: 3 a 4 estudantes. 

 
4.1.7 Quadro sintético de aulas 

 
 

Quadro 1: Quadro sintético de aulas da SD 
 

ETAPAS AULAS ATIVIDADES/ENCAMINHAMENTOS  

1ª Etapa 
Cargas elétricas 01 - 02 

 Aula expositiva sobre cargas elétricas, condutores e 
isolantes elétricos;  

 Aula expositiva sobre eletrização por atrito e eletrização 
por contato com realização de experimentos 
demonstrativos;  

 Vídeos de experimentos demonstrativos; 
 Aula expositiva sobre descargas elétricas. 

2ª Etapa 
Energia elétrica 

03 - 04 
 

 Atividade prática com o conjunto didático (SimpleBits). Na 
sondagem inicial, os alunos são divididos em grupos e 
incentivados a investigar os módulos do SimpleBits. O 
contato inicial com o conjunto didático desperta a 
curiosidade sobre o funcionamento dos dispositivos 
eletrônicos. 

 Aula expositiva sobre corrente elétrica;  
 Conversão de energia elétrica em: Energia luminosa, 

sonora e mecânica. 

3ª Etapa 
Resistores 05 - 07 

 Aula expositiva sobre resistores, fontes e interruptores;  
 Analogia com resistência do chuveiro elétrico e ferro de 

passar; 
 Prática com multímetro (ohmímetro);  
 Levar para aula a tabela de cores impressa (colorida); 
 Levar para aula vários resistores com diferentes 

resistências; 
 Realizar atividades práticas com resistores; 
 Medir a resistência elétrica com o multímetro e comparar 

com a tabela de cores; 
 TAREFA: Deixar com os alunos um texto para de leitura 

sobre LEDs (conteúdo da aula seguinte); 
 TAREFA/Lembrete: Trazer o celular para a próxima aula 

(prática da aula seguinte). 

4ª Etapa 
LEDs e Ondas 

eletromagnéticas 
08 - 09 

 Aula expositiva sobre LEDs (diodo emissor de luz) e 
diodos;  

 Atividades práticas com os conjuntos didáticos 
(SimpleBits): Introduzir os LEDs (vermelho, verde, 
infravermelho); 
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 Observar onda eletromagnética do LED infravermelho 
com a câmera do celular. 

5ª Etapa 
Análise da 

corrente elétrica 
10 - 11 

 Atividades práticas com os conjuntos didáticos 
(SimpleBits): Análise qualitativa da corrente elétrica, 
observando a intensidade do LED com diferentes 
resistores: 100 Ω, 1k Ω e 5k Ω. 

6ª Etapa 
Associação de 

resistores 
12 - 13 

 Aula expositiva sobre associação de resistores, em série 
e em paralelo; demonstrar os circuitos confeccionados 
com as lâmpadas incandescente (série e paralelo). 

 Aula prática: Montar as associações de resistores com o 
conjunto didático: Associação em série – Ordem: 100 Ω, 
1k Ω, 5k Ω; Associação em paralelo – Ordem: 5k Ω, 1k Ω, 
100 Ω; 

 Análise qualitativa do brilho dos LEDs; 

7ª Etapa 
Magnetismo 14 - 15 

 Aula expositiva sobre ímãs e bússolas; 
 Fontes de campo magnético; 
 Experimentos de atração e repulsão entre ímãs; 
 Experimento de interação entre bússola e ímã; 
 Aplicação com conjunto didático (ímã, eletroímã e chave 

magnética). 
Fonte: Autoria própria 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO DETALHADA DAS ATIVIDADES 

  

A seguir é apresentada a descrição detalhada de cada etapa da 

sequência didática. Também são indicados os recursos metodológicos a serem 

utilizados.  

 
4.2.1 Primeira etapa: Cargas elétricas 
 

O objetivo desta aula expositiva é introduzir noções sobre cargas 

elétricas, condutores e isolantes elétricos, eletrização por atrito e eletrização 

por contato, descargas elétricas. Tornar os estudantes conscientes da origem 

dos choques que podem acontecer e destacar a importância dos para-raios na 

prevenção de acidentes. 

Como recursos são utilizados materiais como livro didático, projetor 

multimídia, pincel e lousa. A aula será dividida em três momentos. No primeiro 

momento tem-se a exposição de conceitos dos conteúdos físicos: cargas 

elétricas, condutores e isolantes elétricos (50 min.). No segundo momento são 

apresentados vídeos e realizados experimentos demonstrativos (20 min.). E no 
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terceiro momento é feita a exposição de conceitos dos conteúdos físicos sobre 

descargas elétricas (30 min.). 

Salienta-se que deve ser desenvolvida uma aula prática e dialogada, 

com um espaço aberto para os alunos compartilharem suas concepções e 

ideias. Prática em grupo de 3 ou 4 alunos, a fim de manipular materiais simples 

para realizar experimentos de eletrização. 

 

4.2.1.1 Conceituando cargas elétricas, condutores e isolantes elétricos 

 

Entende-se que a carga elétrica configura-se como uma propriedade 

relacionada aos prótons e elétrons, que são partículas que formam o átomo. Os 

prótons (carga positiva) e nêutrons (carga neutra) fazem parte de seu núcleo, 

enquanto os elétrons (carga negativa) estão localizados na eletrosfera.  

 

Figura 31: Estrutura do átomo. 

 
Fonte: Silva (2015). 

 

Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os subsunçores dos alunos, 

interagindo com os mesmos sobre o que viram sobre os átomos, devendo-se 

lembrar que esse conteúdo também é visto nas aulas de Química. Valorize o 

conhecimento dos mesmos e desenvolva-os. 
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Os condutores são os materiais no qual as cargas elétricas se movem 

com facilidade, enquanto os isolantes elétricos não permitem a mobilidade 

das cargas elétricas pelo material. 

  

Nota: Nessa etapa trazer exemplos de condutores e isolantes do cotidiano dos 

alunos. Sugere-se a apresentação de um fio elétrico, mostrando sua 

composição, com o material condutor coberto por um material isolante para 

promover a segurança de quem o manuseia. 

 
Para discussão: A água é condutora ou isolante elétrico? E o corpo humano? 

(Aproveite para conversar com os alunos sobre os riscos de choque elétrico). 

 

4.2.1.2 Experimentos demonstrativos de carga elétrica 

 

Nesta etapa sugere-se que o professor demonstre em pequenos 

experimentos práticos conceitos de carga elétrica, associando vídeos e 

experimentos simples em sala de aula, como a eletrização de canudos. 

 
Sugestão de Vídeo: https://youtu.be/v2KDRXQuX28 

 
 

 

https://youtu.be/v2KDRXQuX28
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4.2.1.3 Exposição de conceitos dos conteúdos físicos sobre descargas elétricas 

 

Quadro 2: Ilustração das cargas elétricas na natureza 

 
Fonte: http://www.clicrbs.com.br/pdf/13985792.pdf - Acessado em 16/09/2019 

 

Para discussões: Tomar banho de chuva quando está relampejando é 

perigoso? Os espelhos na casa podem atrair descargas elétricas? Se 

estivermos na rua quando está relampejando o que podemos fazer para nos 

proteger? 

 

 

http://www.clicrbs.com.br/pdf/13985792.pdf
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4.2.1.4 Atividade de aplicação 

 

Formação de equipes compostas por 3 ou 4 alunos, buscando uma 

divisão equilibrada da sala de aula. Os alunos deverão desenvolver 

experimentos com materiais alternativos encontrados facilmente em que 

possam perceber os conceitos de carga elétrica, condutores e isolantes 

elétricos. 

 

4.2.2 Segunda etapa: Energia elétrica 
 

O objetivo desta aula expositiva e prática é apresentar o conceito de 

corrente elétrica e transformação de energia. Realizar experimentos 

demonstrativos em que o efeito de conversão de energia elétrica em energia 

luminosa, sonora e mecânica podem ser observados. Espera-se que os 

estudantes percebam que muito do conforto da vida moderna se deve a 

utilização de progressos científicos. Salientar os cuidados básicos com a 

eletricidade (como visto na aula da primeira etapa).  

Como recursos faz-se o uso de livro didático, do conjunto didático 

(SimpleBits), projetor multimídia, pincel e lousa. A aula é dividida em dois 

momentos: exposição de conceitos dos conteúdos físicos (50 min.); e divisão 

da sala em grupos, deixando os alunos investigarem os módulos do SimpleBits 

com a finalidade de promover uma sondagem inicial, colocando-os em contato 

com o conjunto didático para despertar a curiosidade sobre o funcionamento 

dos dispositivos eletrônicos (50 min.).  

A dinâmica envolve uma aula prática e investigativa, com um espaço 

aberto para os alunos compartilharem suas concepções e ideias. Prática em 

grupo de 3 ou 4 alunos, para que os mesmos possam despertar a curiosidade 

sobre o funcionamento dos dispositivos eletrônicos. 
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4.2.2.1 Contextualizando corrente elétrica, conversão de energia elétrica em 

energia luminosa, sonora e mecânica 

 

Compreende-se por corrente elétrica o fluxo líquido de cargas elétricas 

que atravessa uma seção de área transversal ao fio em um determinado 

intervalo de tempo. 

 
Figura 32: Corrente Elétrica. 

 
 Fonte: Triplex (2019)  

Disponível em: https://e-triplex.pt/M%C3%B3dulo/resumo-no1-eletricidade-no-dia-a-dia/ 

Acessado em 23/08/2019 

 
Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os subsunçores dos alunos, 

interagindo com os mesmos sobre o que viram sobre carga elétrica, condutores 

e isolantes elétricos. 

 
Alguns pontos importantes que merecem destaque são as conversões 

de energia elétrica em energia luminosa, sonora e mecânica. 

 

Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os exemplos de conversões do 

cotidiano da energia elétrica em sonora, luminosa e mecânica (O quadro em 

destaque serve de ilustração para exemplificar essas conversões de energia). 

 

Em nosso dia a dia podemos presenciar a conversão da energia elétrica 

em energia luminosa por meio das lâmpadas que iluminam nossas casas, a 

conversão em energia sonora está no som que ouvimos diariamente emitido 

https://e-triplex.pt/M%C3%B3dulo/resumo-no1-eletricidade-no-dia-a-dia/
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por um aparelho de rádio e a conversão de energia elétrica em energia 

mecânica pode ser observada em um ventilador. 

  

Figura 33: Conversões de Energia. 

 
Fonte: Moura (2017) 

 

Para discussão: A energia elétrica é a única capaz de produzir energia 

luminosa, sonora e mecânica? Quais as outras opções? (Aproveite para 

conversar com os alunos sobre outras fontes de energia menos agressivas ao 

meio ambiente). 

 

4.2.2.2 Investigação dos módulos do SimpleBits 

 

Os alunos são divididos em equipes de 3 ou 4 integrantes, desde que 

haja uma divisão equilibrada da sala.  A finalidade desta etapa é de promover 

uma sondagem inicial, colocando-os em contato com o conjunto didático para 

despertar a curiosidade sobre o funcionamento dos dispositivos eletrônicos. 

Neste momento, ao interagir com o conjunto didático, os alunos acendem os 

LEDs, acionam a sirene e vibram o motor. O professor acompanha o processo 

e fomenta a discussão sobre quais as transformações de energia estão 

ocorrendo em cada caso.  
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O vídeo apresenta como o conjunto didático pode ser manuseado para 

compor os circuitos elétricos. 

 

Vídeo: Exemplo de funcionamento do conjunto SimpleBits: 
https://youtu.be/q0WznRptSpg 

 
 

4.2.2.3 Atividade de aplicação 

 
1) Acenda pelo menos um dos LEDs. 

2) Acione a Sirene; 

3) Faça com o que o módulo motor vibre; 

 

Figura 34: Módulos de exemplificação de conversão de energia. 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

https://youtu.be/q0WznRptSpg
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Responda:  
1) Associe cada um dos módulos com o tipo de conversão de energia 

produzida. 

(a) Energia luminosa   (  ) Módulo motor 

(b) Energia sonora   (  ) Módulo LED 

(c) Energia mecânica   (  ) Módulo sirene 

 

2) Que tipo de energia é fornecida pela bateria (pilha) do conjunto didático? 

_____________________________________________________________ 

 

4.2.3 Terceira etapa: Resistores  
 

O objetivo desta aula expositiva e prática é introduzir noções de 

resistores, apresentando seus elementos e entidades físicas. Nesta aula, são 

apresentados os conteúdos sobre resistores, fontes e interruptores. Como 

recursos para realização da aula faz-se necessário um multímetro, conjuntos 

didáticos (SimpleBits), projetor multimídia, pincel e lousa. 

A aula é dividida em quatro momentos, os quais: Exposição de conceitos 

dos conteúdos físicos (50 min.); Distribuição dos conjuntos didáticos 

(SimpleBits) aos grupos e solicitação para que identifiquem a presença de 

resistores no conjunto didático (20 min.); Prática com multímetro (ohmímetro) 

(30 min.); Distribuição da tabela de código de cores aos grupos, para que as 

equipes façam a leitura da resistência nominal de diversos resistores (50 min.). 

Trata-se de uma aula prática com SimpleBits, com um espaço aberto 

para os alunos compartilharem suas concepções e ideias. Prática em grupo de 

3 ou 4 alunos. A dinâmica precisa ocorrer com distribuição dos multímetros aos 

grupos e em seguida é necessário que o professor explique o funcionamento 

do mesmo.  

A partir da tabela de código de cores, os alunos verificam a resistência 

nominal dos resistores distribuídos, fazem a medida experimental com o 

multímetro (ohmímetro) e comparam os resultados. Por fim, o professor pode 

solicitar a tarefa, deixar com os alunos um texto para leitura sobre LED 

(conteúdo da aula seguinte) e solicitar que tragam o celular para a próxima aula 

(prática da aula seguinte).  
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4.2.3.1 Conceituando resistores, fontes e interruptores 

 

Resistores são componentes elétricos que convertem energia elétrica 

em energia térmica, em um processo conhecido como efeito Joule.  

 

Figura 35: Resistores. 
 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os subsunçores dos alunos, 

interagindo com os mesmos sobre o que viram sobre eletricidade até aqui, pois 

o entendimento acerca de resistores servirá de base para solucionar questões 

sobre fontes e interruptores. 

 

Entende-se por fonte elétrica o dispositivo que gera a energia elétrica em 

determinado circuito, enquanto o interruptor é o canal de liberação e 

interrupção da corrente elétrica entre a fonte e os dispositivos do circuito.  
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Figura 36: Circuito Elétrico. 

 
Fonte: https://www.estudopratico.com.br/os-circuitos-eletricos/ - acesso 26/10/2019 

 

 

Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os exemplos de resistores, fontes e 

interruptores no dia a dia, bem como o papel que cada um desempenha no 

circuito elétrico. 

 

Para discussão: Quais prejuízos teriam com a ausência ou não funcionamento 

adequado de um dos componentes em questão: resistores, fontes e 

interruptores na conjuntura de uma composição elétrica? O que poderia ocorrer 

na prática?  

 

4.2.3.2 Identificação da presença de resistores com uso do SimpleBits 

 
Nesta etapa devem ser distribuídos os conjuntos didáticos (SimpleBits) 

aos grupos e solicitar que identifiquem a presença de resistores no conjunto 

didático.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estudopratico.com.br/os-circuitos-eletricos/
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• A primeira faixa indica o primeiro dígito. 
• A segunda faixa indica o segundo dígito. 
• A terceira faixa indica o número de zeros 
que deve ser acrescentado após o segundo 
dígito. 
• A última faixa corresponde à tolerância na 
medida. 
• No exemplo ao lado temos, portanto, um 
resistor de 4700 Ω, com tolerância de 5%. 

 

4.2.3.3 Atividade de aplicação 

 
A unidade de resistência é o ohm (Ω), e para determinar seu valor 

nominal é realizado a leitura das cores dos anéis que estão pintados sobre ele 

e consultar a tabela de código de cores. Veja o exemplo abaixo: 

 

Tabela 3: Código de cores explicativa na SD. 

 

 

 

 

 

Tabela de código de cores 

Preto Marrom Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Violeta Cinza Branco 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tolerância 

Marrom ± 1% Vermelho ± 2% Ouro ± 5% Prata ± 10% 

 
Fonte: Mundo da elétrica (2019)  https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-

resistores/  - acesso 02/02/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/
https://www.mundodaeletrica.com.br/codigo-de-cores-de-resistores/
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Atividade prática 

1. Identifique os resistores presentes no conjunto didático. 

2. Verifique o valor de cada resistor de acordo com a tabela de cores 

3. Acender um dos LEDs utilizando no circuito os diferentes 

interruptores/botão (um de cada vez). 

 

Responda: 

1) Quantos resistores possuem no conjunto didático? 

_______________________________________________________ 

 

2) Qual o valor do resistor de maior resistência elétrica? 

_______________________________________________________ 

 

3) De acordo com a tabela, faça a leitura da resistência nominal e meça 

com o ohmímetro a resistência de cada resistor. 

 

 Código de Cores 

Identificar o valor dos resistores disponíveis, através tabela de código de 

cores. 

 Cor dos anéis Valores do Resistor 

Resistor 1º 

Anel 

2º 

Anel 

3º 

Anel 

4º 

Anel 

Valor Lido Tolerância Valor 

Experimental 

R1        

R2        

R3        

R4        
 

Indicação de leitura: HELERBROCK, Rafael. "O que é LED?"; Brasil Escola. 

Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-led.htm> 
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4.2.4 Quarta etapa: LEDs e Ondas eletromagnéticas. 

 
Nesta etapa são realizadas atividades práticas com o conjunto didático 

(SimpleBits), tendo em vista introduzir LEDs (vermelho, verde, infravermelho), 

diodo e observar a onda eletromagnética do LED infravermelho com a câmera 

do celular. Os conteúdos físicos abordados nesta etapa envolvem LED e 

noções sobre a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas.  

Como recursos são utilizados o conjunto didático (SimpleBits), projetor 

multimídia, pincel e lousa. A aula é dividida em quatro momentos, os quais: 

exposição de conceitos dos conteúdos físicos (50 min.); atividades práticas 

com os conjuntos didáticos (SimpleBits): introduzir os LEDs (vermelho, verde, 

infravermelho). (20 min.); observação da onda eletromagnética do LED 

infravermelho com a câmera do celular (20 min.); e solicitação aos alunos que 

façam breve relatório sobre as observações (10 min.). 

 

4.2.4.1 Contextualizando LED e Noções sobre a diferença entre ondas 

mecânicas e ondas eletromagnéticas. 

 

Busque apresentar esses tipos de onda de forma dinâmica e atrativa, 

uma dica é trazer curiosidades ou exemplos sobre as mesmas, evitando 

trabalhar com conceitos excessivos. Nesta etapa deve ser apresentada a 

classificação das ondas de acordo com sua natureza, ou seja, como mecânicas 

ou eletromagnéticas. 

As ondas mecânicas são ondas que precisam de um meio material 

(sólido, líquido ou gasoso) e não se propagam no vácuo. Um exemplo são as 

ondas sonoras, ondas na água, ondas em uma corda, ondas sísmicas, entre 

outras. Algumas curiosidades que envolvem esse tipo de onda são 

apresentadas no Quadro 3. 
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Quadro 3: Curiosidades sobre ondas mecânicas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nas seguintes referências:  

Fontes: Eco sonar/Morcego - https://www.wikiwand.com/pt/Ecolocaliza%C3%A7%C3%A3o 

Aplicação na saúde - http://diagnosis.com.br/servicos-ultrassom/ 

Filme - https://www.google.com/search?q=filmes+Guerras+nas+Estrelas 

 

As ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam tanto na 

matéria quanto no vácuo, caracterizando-se como campos elétricos e 

magnéticos oscilantes no tempo. É importante lembrar que essas ondas podem 

apresentar diferentes frequências, ou seja, número de oscilações produzidas 

pelo campo elétrico e magnético durante um intervalo de tempo. A Figura 36 

ilustra diferentes frequências, considerando a mudança de radiação não 

ionizante para radiação ionizante. 

Curiosidade Ilustração 

Eco sonar. Os morcegos conseguem 
desviar de obstáculos em ambientes 
escuros através do eco sonar. As ondas 
que são chamadas de ultrassons, 
imperceptíveis ao ser humano, são 
emitidas e quando não voltam indica que 
o caminho está livre e quando volta indica 
que deverá seguir outro caminho. 

 

Aplicação na área da saúde. Aplicação 
do ultrassom nos exames de 
ultrassonografia, geralmente usada em 
gestantes. Esse aparelho emite ondas 
ultrassônicas que ao refletirem mapeam a 
estrutura do feto. 

 

Nos filmes Guerras nas Estrelas, Star 
Wars, naves explodem emitindo barulhos 
estrondosos na ficção. No entanto, vale 
lembrar que esse é um artificio usado no 
cinema para deixar as cenas 
interessantes. Na realidade, o som não se 
propaga no vácuo. 
 

 

 

https://www.wikiwand.com/pt/Ecolocaliza%C3%A7%C3%A3o
http://diagnosis.com.br/servicos-ultrassom/
https://www.google.com/search?q=filmes+Guerras+nas+Estrelas
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Figura 37: Ilustração do espectro eletromagnético. 

 
Fonte: Brito (2013). 

 

 Exemplo 01: Quando chegamos próximo a um forno quente, sente-se a 

temperatura mais elevada, isto é, sentimos as ondas de infravermelho, 

(radiação térmica emitida pelo forno com alta temperatura). 

 Exemplo 02: O radar utiliza ondas eletromagnéticas para localizar 

objetos a longa distância. Uma antena gera ondas de rádio que se 

propagam até atingir o alvo que está sendo monitorado. A onda é 

refletida pelo alvo e a antena capta o instante de recepção do sinal. 

Conhecendo o intervalor de tempo entre a emissão e recepção do sinal, 

calcula-se com precisão a distância do objeto. 

Pergunta para o aluno: Qual a diferença entre sonar e radar? 

Resposta: Ambos apresentam mesmo princípio (reflexão de onda), as 

ondas são emitidas e retornam, no entanto, o Radar emite ondas 

eletromagnéticas (ondas de rádio ou micro-ondas) e o Sonar ondas mecânicas 

(ultrassom) (Figura 37). 

Figura 38: Sonar e Radar. 

 
Fonte: Skolnik (2015). 
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A partir dessa diferenciação é possível entrar no entendimento sobre os 

LED, enquanto emissores de luz. É importante sempre relacionar com o 

cotidiano do aluno, principalmente considerando que os LED têm sido bastante 

utilizados, provavelmente eles já ouviram falar dos mesmos. 

 

4.2.4.2 Atividades de aplicação. 

 

Sugere-se que durante essa aula sejam realizadas atividades práticas 

com os conjuntos didáticos (SimpleBits), introduzindo os LED (vermelho, verde 

e infravermelho), buscando sempre interagir com os alunos e promover a 

discussão entre eles sobre o que é observado. Nesta etapa, os alunos 

geralmente dizem que um dos LEDs está queimado ou estragado. Cabe ao 

professor guiar os alunos e mostrar que diferentes LEDs podem emitir em 

diferentes regiões do espectro, inclusive em regiões que nossos olhos não 

possuem sensibilidade. O professor pode sugerir a observação do LED 

infravermelho com a câmera do celular para observar a luminosidade.  

Algumas câmeras de celular possuem filtro que impedem a visualização de 

ondas eletromagnéticas no infravermelho próximo. Neste caso, tente a 

visualização com outro aparelho celular. Além disso, é apresentado o diodo a 

fim de demonstrar as suas características de funcionamento, sendo possível a 

conexão direta e indireta do diodo no circuito apenas invertendo 

encapsulamento. Dessa forma, ao visualizar o LED aceso com diodo 

polarizado diretamente e apagado quando o diodo estiver inversamente 

polarizado, facilita ao aluno compreender a característica deste componente 

eletrônico. Ao final, sugere-se que seja solicitado aos alunos um breve relatório 

sobre o que observaram durante a aula. 

 

Figura 39: Módulos para visualização das características de um diodo.  

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 
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4.2.5 Quinta etapa: Análise da corrente elétrica. 
 

Nesta etapa tem-se como objetivo analisar a corrente elétrica, através da 

observação da intensidade do LED em função da mudança de resistores com o 

conjunto didático. Os conteúdos físicos que precisam ser considerados nesta 

etapa são LED e resistores. Para o bom desenvolvimento da proposta é 

necessário que o professor conte com conjuntos didáticos (SimpleBits), projetor 

multimídia, pincel e lousa. A aula será dividida em três momentos. No primeiro 

momento o professor deve solicitar que os alunos explorem o conjunto didático, 

fazendo a montagem dos módulos (30 min.). No segundo momento é 

importante que o professor oriente aos alunos a fazer a mudança de resistores 

– 100 Ω, 1 kΩ e 5 kΩ para cada LED, observando a intensidade luminosa dos 

LEDs em relação cada mudança (30 min.). Para finalizar o professor pode 

solicitar aos alunos que façam um relatório sobre as observações e 

acontecimento quando da mudança dos resistores. (40 min.). 

Sugere-se que a dinâmica de ensino e aprendizagem seja realizada a 

partir de uma aula prática, com SimpleBits – Análise da corrente elétrica, 

observando a intensidade do LED em função da mudança de resistores.  O 

aluno terá espaço aberto para compartilharem suas concepções e ideias. 

Prática em grupo de 3 ou 4 alunos, para que os mesmos possam fazer a 

mudança de resistores e tirarem suas conclusões. O grupo deverá fazer um 

relatório sobre as observações.  

 

4.2.5.1 LEDs e resistores. 

 

Nesta etapa é importante que o professor retome os conteúdos já 

abordados nas aulas anteriores. É importante que o professor oriente aos 

alunos a fazer a mudança de resistores – 100 Ω, 1 kΩ e 5 kΩ para cada LED, 

observando a intensidade dos LED em relação cada mudança. Essas 

resistências foram escolhidas propositadamente para que a mudança do 

resistor altere significativamente o brilho do LED. Dessa forma, fica fácil a 

visualização de que, com o aumento da resistência, a intensidade luminosa 

emitida pelo LED diminui, como consequência da diminuição da corrente 

elétrica. 
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4.2.5.2 Atividade de aplicação 

 

Sugere-se que o professor solicite aos alunos que façam um relatório 

sobre as observações e acontecimento quando da mudança dos resistores, 

sempre interagindo com eles e buscando demonstrar a presença do assunto 

em seu cotidiano com vistas a desenvolver uma aprendizagem significativa. 

 

4.2.6 Sexta etapa: Associação de resistores 
 

O objetivo desta aula expositiva e prática é explorar as características de 

associação de resistores. Abordar os conceitos de corrente e tensão para as 

associações em série e em paralelo. Além disso, analisar qualitativamente o 

brilho dos LEDs quando conectados em diferentes circuitos no conjunto 

didático. Salientar como a associação de resistores influencia na maneira de 

ligarmos os aparelhos e os conectarmos em nosso cotidiano.  

Nesta aula os conjuntos didáticos (SimpleBits), projetor multimídia, 

pincel e lousa são utilizados. A aula é dividida em três momentos. Assim como 

as demais aulas, no primeiro momento é feita a exposição de conceitos dos 

conteúdos físicos, complementando a aula com uma demonstração dos 

circuitos confeccionados com as lâmpadas incandescentes (série e paralelo) 

(50 min). No segundo momento tem-se uma aula prática, com a montagem das 

associações de resistores com o conjunto didático: Associação em série – 

Ordem: 100 Ω, 1 kΩ, 5 kΩ; Associação em paralelo – Ordem: 5 kΩ, 1kΩ, 

100 Ω; e Análise qualitativa do brilho dos LEDs; (30 min.). Por fim, no terceiro 

momento, sugere-se a elaboração de um relatório de atividades. 

A dinâmica precisa ocorrer a partir de uma aula prática e expositiva, com 

um espaço aberto para os alunos compartilharem suas concepções e ideias. 

Prática em grupo de 3 ou 4 alunos, para que os mesmos possam montar seus 

circuitos com as associações de resistores. Cita-se, ainda, fazer uma análise 

qualitativa do brilho de cada um dos LEDs, em cada associação realizada.  
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4.2.6.1 Associação de resistores em série e associação em paralelo 

 

Entende-se por associação de resistores em série aquela que possui a 

resistência equivalente igual a soma das resistências de cada resistor, bem 

como a corrente elétrica é igual a em todos os resistores. 

 

Figura 40: Resistores em série. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Para discussão: Qual um exemplo clássico de resistores em série usados em 

nosso dia a dia? Qual a vantagem de usá-lo? Qual a desvantagem? (Discuta 

com os alunos e dê exemplos práticos do uso e não uso residencial desse tipo 

de associação). 

O termo “em paralelo” significa que as resistências estão ligadas entre si 

nas duas extremidades. Assim, todas estão sujeitas à mesma diferença de 

potencial aplicada pela fonte, no entanto a corrente elétrica é dividida entre os 

componentes.  

Figura 41: Resistores em paralelo. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Neste momento, são apresentados dois circuitos, um em série e outro 

em paralelo, constituídos de lâmpadas incandescente. A Figura 40 ilustra o 

experimento demonstrativo. 

 

Figura 42: Conjunto demonstrativo de associação de resistores. 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os exemplos do nosso cotidiano com 

os alunos, como por exemplo, o fato de acendermos e apagarmos a luz da sala 

e a televisão continuar ligada. É válido destacar e diferenciar quando se usa 

associações em paralelo e em série no nosso dia a dia. 

 

4.2.6.2 Atividade de aplicação 

 

1) Monte as associações de resistores com o conjunto didático:  

Associação em série – Ordem: 100 Ω, 1 kΩ, 5 kΩ. 
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Figura 43: Módulos de resistores conectados em série. 

  
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

Obs: Para facilitar a visualização da mudança de brilho do LED, sugere-se que 

os resistores sejam colocados na seguinte ordem: 100 Ω, 1 kΩ, 5 kΩ. Pois, 

como os resistores estão em série. Ao adicionar o resistor de 1 kΩ ao de 

100 Ω, a resistência equivalente irá aumentar uma ordem de grandeza, e a 

diminuição da intensidade luminosa será facilmente perceptível. O mesmo 

ocorre ao adicionar o resistor de 5 kΩ. 

 

2) Monte as associações de resistores com o conjunto didático:  

Associação em paralelo – Ordem: 5k Ω, 1k Ω, 100 Ω. 

 

Figura 44: Módulos de resistores conectados em paralelo. 

 
Fonte: Adaptado de Ribeiro (2019). 

 

Obs: Para facilitar a visualização da mudança de brilho do LED, sugere-se que 

os resistores sejam adicionados na seguinte ordem: 5k Ω, 1k Ω, 100 Ω. 
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Responda:  
3) Faça uma análise qualitativa do brilho dos LEDs, o que perceberam nas 

duas associações de resistores?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
4.2.7 Sétima etapa: Magnetismo  

 
O objetivo desta aula expositiva e prática é explicar o funcionamento de 

uma bússola, fontes de campo magnético, realizar experimentos de atração e 

repulsão entre ímãs, interação entre bússola e ímã, experimento com chave 

magnética e eletroímã. A ideia é mostrar que os ímãs e eletroímãs estão 

presentes em no nosso dia a dia, pois permitem o funcionamento de muitos 

aparelhos e dispositivos. Fazer também relações com o campo magnético 

natural do planeta. Salienta-se que é importante que o professor faça um breve 

resgate das aulas anteriores, considerando que esta fecha o ciclo de aulas 

propostas, ratificando ao aluno a importância desse conteúdo no seu cotidiano.  

Como recursos são utilizados livro didático, conjuntos didáticos 

(SimpleBits), projetor multimídia, pincel e lousa. A aula é dividida em cinco 

momentos: Exposição de conceitos dos conteúdos físicos (40 min.); 

Experimentos de atração e repulsão entre ímãs (15 min.); Experimento de 

interação entre bússola e ímã (15 min.); Aplicação do conjunto didático (ímã, 

eletroímã e chave magnética) (15 min.); Relatório das atividades (15 min.). 

 

4.2.7.1 Bússolas, ímãs e magnetismo terrestre 

 

Compreende-se por bússola um utensílio de guia que se fundamenta 

nas características magnéticas do imã e no campo magnético da Terra. A 

bússola é formada por uma agulha magnética, que é escorada em seu centro 

de gravidade para que possa girar sem obstáculos. A sua orientação se dá 

conforme o campo magnético da Terra, por este motivo, na ausência de campo 

magnético externo, a bússola estará orientada na direção norte-sul. Isso é 
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possível porque o núcleo da Terra gera um campo magnético que transforma 

nosso globo em um grande ímã, com polos norte e sul, localizados próximo aos 

polos Norte e Sul geográficos. 

 

Figura 45:  Bússola.  

 
Fonte: Teixeira (2018) 

Os conceitos de imã e magnetismo terrestre se entrelaçam, haja vista 

que o imã é o principal componente ligado ao magnetismo.  

 

Nota: Nessa etapa é importante trabalhar os subsunçores dos alunos, 

interagindo com os mesmos sobre o que conhecem sobre magnetismo e 

relacionando bússolas, imã e magnetismo terrestre, considerando que a 

composição dos conceitos se completa. 

 

Figura 46: Imã.  

 

Fonte: Superinteressante (2011) 

 
Para discussão: Como funciona a atração no magnetismo? Qual material é 

atraído e qual é repelido? (Promova uma discussão com experimentos com 

imãs e metais com grupos de alunos). 
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Sugestão de vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=GKG52DKdIog 

 
 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jCL2dLh5MME 

 
 

4.2.7.2 Atividades de aplicação 

 

Sugere-se que essa última aula seja predominantemente prática com 

diferentes experimentos. A atividade pode ser iniciada com o levantamento do 

que os alunos pensam quando se fala em magnetismo. Geralmente eles falam 

em ímã como algo que atrai coisas, atrai metais, atrai ferro, que o ímã tem 

polos + e -, polos norte e sul, bússolas, etc. Em seguida, experimentos de 

atração e repulsão entre ímãs podem ser realizados. Os alunos podem ser 

indagados, sobre o que observaram e que explicação se dá para os 

acontecimentos.  
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As atividades práticas de atração e repulsão entre ímãs podem ser 

realizadas utilizando os módulos dos SimpleBits. Pois, os mesmos possibilitam 

essa interação, uma vez conectados corretamente, se atraem, indicando polos 

diferentes e invertendo apenas um dos módulos, eles se repelem, indicando 

nesse momento polos iguais.  

Outros experimentos de atração e repulsão entre ímãs podem ser 

apresentados. O link a seguir apresenta um exemplo de experimento que pode 

ser utilizado em sala de aula. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=H598TTvqqws 

 
  

Em seguida, sugere-se uma atividade prática com a bússola. Deve ser 

abordado e lembrados com os alunos, os pontos cardeais. Depois de 

identificado a direção norte-sul da Terra. Os alunos já de posse das bússolas, 

devem verificar e responder em qual direção a ponta da agulha da bússola 

apontou. 

Na sequência, sugere-se que seja feito uma nova experiência, dessa vez 

sobre a interação entre bússola e ímã. Inicialmente aproxime da bússola um 

ímã. Conhecendo o comportamento da bússola, utilize-a para determinar os 

polos norte e sul do ímã. Na bússola simples, a porção vermelha da agulha 

aponta para o norte geográfico da terra, o que corresponde ao polo sul 

magnético. Dessa forma, a ponta vermelha corresponde ao polo norte da 

agulha. Portanto, ao aproximar-se o ímã à bússola, a face deste para a qual 

apontar à porção vermelha da agulha da bússola será o polo sul do ímã.  
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Os alunos podem ser questionados e/ou questionar: Como é possível 

identificar os polos dos ímãs sem uma bússola? 

Nota: Uma outra maneira é suspender um ímã de barra por um fio fino. 

Este ímã suspenso apontará na direção norte-sul da Terra como a agulha da 

bússola o faz. Assim, os alunos podem identificar os polos dos ímãs, ou seja, o 

polo do ímã que aponta para o norte geográfico da Terra é o polo norte do ímã 

e o outro é o polo sul. 

Sugere-se, a aplicação do conjunto didático SimpleBits para explorar o 

eletroímã e a chave magnética. Utiliza-se o módulo chave magnética para o 

chaveamento do circuito. Nesta interação dos alunos com o conjunto é 

demonstrado que o campo magnético é gerado pelos ímãs e pelo eletroímã. 

Visto que, o chaveamento do circuito ocorre apenas quando um campo 

magnético é aplicado sobre o reed switch. Deve-se salientar que, o campo 

magnético do ímã é constante e permanente e o campo magnético do 

eletroímã é criado pela corrente elétrica.   

Para finalizar a aula, sugere-se que o professor solicite aos alunos um 

relatório das atividades realizadas. 

 

4.2.7.3 Exercícios propostos 

 

1. O que é um ímã?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

2. Que materiais os ímãs atraem? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Um polo é mais forte do que o outro? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4. Como são os polos geográficos da Terra em relação aos polos 

magnéticos? Explique. 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

5. Como posso identificar os polos de um ímã?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. O que é gerado no interior de um eletroímã quando este se encontra 

energizado? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

7. Qual a função da chave magnética no circuito? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4.3 AVALIAÇÃO 
 

Sugere-se que a avaliação dos alunos seja feita a partir dos relatórios 

realizados no final de cada aula prática, assim como pela participação dos 

mesmos durante as aulas práticas, a partir da observação do professor. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
Aprendemos observando o comportamento de outros ou fenômenos, de 

forma direta ou mediatizada (filmes). Aprendemos, por exemplo, observando 

papéis sociais, gestos, linguagens e acentos linguísticos, formas de vestir, usar 

instrumentos e assim por diante. Nesta direção, o professor pode ser um dos 

responsáveis genuínos dos fenômenos da aprendizagem e sua contribuição 

como ação de transformação social pode ser ainda mais importante quando as 

atividades didáticas por ele desenvolvidas proporcionam o envolvimento dos 

estudantes de forma efetiva.  

A Sequência Didática desenvolvida nesta proposta de ensino 

aprendizagem foi uma oportunidade de exercitar o ensino de conceitos 

científicos envolvendo alunos da educação básica em atividades de interação 

entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio, conforme orienta 

Moreira (1999).   

Para tanto, na primeira etapa foram trabalhadas, com os alunos, noções 

sobre cargas elétricas, condutores, isolantes elétricos e descargas elétricas. O 

intuito é de iniciar a sequência didática, buscando interação com os alunos, 

assim como conhecer brevemente seus subsunçores.  

A partir da segunda etapa os alunos passaram a ter contato com o kit 

didático. Foi possível verificar que o contato inicial com o referido conjunto 

despertou a curiosidade sobre o funcionamento dos dispositivos eletrônicos. 

Durante esta aula buscamos demonstrar aos estudantes que muito do conforto 

da vida moderna se deve a utilização de progressos científicos, além disso, 

reforçamos os cuidados necessários com a eletricidade. Os alunos desde a 

segunda etapa demonstram-se interessados e concentrados para o 

desenvolvimento das atividades propostas, como apresentado na Figura 47.  
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Figura 47: Alunos interagindo em equipe na segunda etapa da SD. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Na segunda etapa, o assunto tratado foi diferente formas de energia, 

oportunidade em que foram utilizados os módulos LEDs, sirene e motor para 

verificar a conversão de energia. Além disso, também foram explorados os 

interruptores por meio de três módulos do SimpleBits, os quais: Módulo Chave 

Magnética; Módulo Botão Pushbutton; e Módulo Botão com trava. O conjunto 

didático possibilitou que esses efeitos fossem observados de maneira simples. 

Além de permitir aos alunos usarem a imaginação para criar circuitos elétricos 

simples, seus pequenos “robôs”. Atividades práticas realizadas pelos alunos 

são ilustradas nas figuras 48 e 49. 
 

Figura 48: Uso de módulos do SimpleBits para o ensino de conversão de 

energia, em cada foto é utilizado um interruptor diferente. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 49: Alguns módulos do SimpleBits para explorar conversão de 
energia ligados simultaneamente. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Ao desenvolverem atividades criativas em grupo os estudantes tiveram a 

oportunidade de colocar em prática a aprendizagem pela observação. Albert 

Bandura (1980, 2001) descreveu os princípios (a meio caminho entre 

behaviorismo e cognitivismo) que possibilitam a aprendizagem pela 

observação, sustentando que a aprendizagem indireta se dá quando 

observamos como os outros fazem e o que acontece com eles. Há vantagens 

nessa maneira de aprender, pois é considerada universal e motivadora (se os 

modelos forem atraentes). Entretanto, é aconselhável associá-la a outros 

eventos de aprendizagem, cuja transmissão (oral ou escrita) é da 

responsabilidade do professor. Essas mensagens são muitas vezes codificadas 

em linguagem natural, o que implica que o aluno e o formador compartilham o 

controle desse (mesmo) código. 

Na terceira etapa foram estudados os resistores, fontes e interruptores. 

Foi realizada uma atividade prática com multímetro (ohmímetro) e a tabela de 

código de cores. Iniciamos a aula trazendo o conceito de resistores com vistas 

a aflorar os subsunçores dos alunos. Em seguida, foram distribuídos os 

conjuntos didáticos (SimpleBits) aos grupos para que fosse identificado a 

presença de resistores. Ainda na parte prática, após distribuição da tabela de 

código de cores aos grupos, os alunos preencheram uma tabela com os 
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valores obtidos pelo código de cores e os valores obtidos experimentalmente 

usando o multímetro, como pode ser observado na Figura 50. 

 
 

Figura 50: Atividade prática com tabela com código de cores e 
multímetro. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Os LEDs, diodo e as ondas eletromagnéticas foram estudados na quarta 

etapa. Nessa etapa, com o auxílio de um Smartphone, os alunos observaram a 

luminosidade do LED infravermelho utilizando a câmera do aparelho celular 

(Figura 51). Além disso, ao conectar o diodo nos dois sentidos, perceberam 

que o mesmo só permite a passagem de corrente elétrica quando polarizado 

diretamente. 

De início da inserção do LED infravermelho, a grande maioria dos alunos 

disseram que o mesmo estava estragado ou queimado. Apenas um dos grupos 

suspeitaram que se tratava de uma luz não visível a nossos olhos, e 

brilhantemente relacionaram a um controle de televisão. A partir desse 

momento de discussão, sugeri aos alunos que tentasse observar a 

luminosidade do LED em questão com a câmera do celular. Todos os grupos 

conseguiram visualizar a luz emitida pelo LED infravermelho. Foi um momento 

de encantamento e curiosidade sobre o experimento, que geraram muitas 

discussões e indagações.   
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Figura 51: Uso do Smartphone para observar ondas eletromagnéticas no 
infravermelho próximo. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Na quinta etapa os alunos analisaram corrente elétrica, por meio da 

observação da intensidade do LED em função da mudança de resistores com o 

conjunto didático. Além disso, fizeram a mudança de resistores – 100 Ω, 1 kΩ e 

5 kΩ para cada LED (um de cada vez) (Figura 52). 

 
Figura 52: Uso de módulos do SimpleBits para análise da corrente elétrica 

 
Fonte: Autoria própria 
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Na sexta etapa a aula envolveu o conteúdo de associação de resistores, 

sendo realizada uma aula expositiva e prática para que se pudesse alcançar 

esse objetivo. Os alunos nesta etapa montaram as associações de resistores 

com o conjunto didático. Os alunos trabalharam com associação em série e em 

paralelo, procedendo com a análise qualitativa do brilho dos LEDs (figuras 53 e 

54). 

 
Figura 53: Uso de módulos do SimpleBits para análise da associação dos 

resistores. 

 
Fonte: Autoria própria 

 

Figura 54: Uso de módulos do SimpleBits para análise da associação dos 
resistores em série e em paralelo 

 
Fonte: Autoria própria 
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Finalizando a aplicação da SD proposta neste estudo, a sétima etapa 

trouxe para os alunos um estudo sobre o magnetismo, realizando uma aula 

expositiva e prática, explicando o funcionamento de uma bússola, aplicação de 

ímãs e fontes de campo magnético (Figura 55). Os alunos também realizaram 

experimentos relacionados ao conteúdo tratado, os quais: Atração e repulsão 

entre ímãs; Interação entre bússola e ímã; e Eletroímã e chave magnética.  

 

Figura 55: Uso de módulos do SimpleBits para o ensino de magnetismo, 
experimento interação eletroímã e chave magnética, e ainda interação 

bússola e ímã.    

 

 
Fonte: Autoria própria 

  

Destaco a atenção que o experimento teve por parte dos alunos. A 

Figura 56 ilustra um momento importante da aplicação, pois foi quando um dos 

alunos retirou uma mola de uma lapiseira e a utilizou como condutor de 

corrente, pois a mesma nesse momento substituiu um módulo, proporcionando 
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que o LED emitisse luz. Isso foi um ato criativo e demostrou entendimento do 

conteúdo por parte do aluno, indicando que o material é potencialmente 

significativo.  

     

Figura 56. Ato criativo por parte do aluno ao fechar o circuito com uma 
mola de uma lapiseira. 

 
Fonte: Autoria própria 

 
 

As estratégias de aprendizagem buscaram procedimentos (conjunto de 

etapas, operações ou habilidades) para que o aprendiz pudesse aprender 

significativamente e resolver problemas. Assim, estas estratégias não só 

despertam a capacidade de aprender e solucionar desafios, mas implica em 

processos internos de caráter cognitivo, que potencializam capacidade de 

escolha e, a partir do conhecimento adquirido pelo aluno, dão novos motivos e 

orientações ao conteúdo recebido.  

Três características das estratégias de aprendizagem merecem ser 

destacadas:  

a. Aplicação não é automática, mas controlada. As estratégias de 

aprendizagem requerem planejamento e controle de execução e estão 

relacionadas à metacognição ou conhecimento sobre os próprios processos 

mentais.  

b. Implicam um uso seletivo dos recursos e capacidades disponíveis. 

Para que um aluno implemente uma estratégia, ele deve ter recursos 



   

 

88 

alternativos, dentre os quais ele decide usar, de acordo com as demandas da 

tarefa, o que considera mais apropriado.  

c. As estratégias são constituídas por outros elementos mais 

simples, que são as técnicas de aprendizagem e as habilidades. De fato, o uso 

efetivo de uma estratégia depende, em grande medida, das táticas que a 

compõem. Em qualquer caso, o domínio das estratégias de aprendizagem 

requer uma reflexão profunda sobre como usá-las ou, em outras palavras, um 

uso reflexivo (e não mecânico ou cumulativo) delas. 

O desafio, portanto, de transformar a sala de aula em laboratório é 

fundamental para que os conteúdos sejam adquiridos significativamente. Ao 

sair da forma mecânica do conteúdo, acreditamos que podemos colaborar para 

a formação de estudantes mais interessados pelos conteúdos científicos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
O ensino de Física é, por vezes, considerado chato e complexo pelos 

alunos. Muitas vezes, despertar o interesse dos alunos para os conteúdos 

dessa disciplina não é fácil. Pode-se dizer que o ensino deve ser facilitado, o 

ensino mecânico não mais tem espaço nos dias de hoje, o professor precisa 

assumir uma postura de facilitador e não de mero transmissor do 

conhecimento, dinamizar as aulas é fundamental nesse processo, e 

experimentos físicos de baixo custo podem auxiliar nesse processo. 

A sequência didática apresentada neste estudo, serve de reflexão para 

as possibilidades que a Física fornece para o desenvolvimento de uma 

aprendizagem significativa. A partir dos pressupostos de Marco Antonio 

Moreira, desenvolvemos uma proposta de ensino a partir do uso do conjunto 

didático denominado SimpleBits desenvolvido na Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR). O intuito foi o de contribuir para que os conteúdos 

ensinados em Física pudessem ser facilmente demonstrados pelos 

professores, acreditando-se ser capaz de promover aprendizagem significativa 

dos alunos. 

Durante a aplicação da SD foi possível observar os alunos motivados, 

interessados e atentos ao conteúdo, interagindo uns com os outros e com o 

professor, verificando-se, assim o potencial do SimpleBits no processo de 

ensino e aprendizagem de circuitos elétricos. 

O conjunto didático composto pelos módulos eletrônicos interativos 

proporcionaram ao professor amplitude de abordagens de conteúdos da Física. 

A sequência didática foi aplicada com alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental II. No entanto, o conjunto didático pode ser aplicado em outras 

etapas do ensino, podendo contribuir significativamente com alunos do Ensino 

Médio e até mesmo no ensino superior. 

Ao final do estudo, a partir da observação dos alunos na aplicação da 

SD com o SimpleBits, foi possível verificar maior interesse e interação por 

partes dos estudantes, podendo-se dizer que é uma ótima estratégia para o 

ensino de ciências, mudando a maneira tradicional de ensino, para despertar a 

predisposição em aprender. Dessa forma, considera-se o uso do SimpleBits no 
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ensino de Física como potencial mecanismo para proporcionar uma 

aprendizagem significativa dos alunos, podendo amenizar as dificuldades de 

aprendizagem nesta disciplina. 

Deve-se destacar que este estudo não possui intuito de encerrar as 

discussões sobre o assunto, mas sim ampliá-las, sugerindo que novas 

pesquisas façam uso dessa ferramenta em outras etapas de ensino ou que 

utilizem o conjunto didático, com fins de explorar outros conteúdos físicos. 
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