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INTRODUÇÃO 

Na busca pela melhoria no ensino e através da experiência adquirida no ensino de 

Física na rede pública constatou-se certa dificuldade de aprendizagem dos alunos da 3ª 

série do ensino médio, refletindo-se nos resultado no final do ano letivo. Os estudantes 

muitas vezes associavam a disciplina de Física somente à aplicação de fórmulas. Não 

compreendem os conceitos, não entendem que disciplina de física estudam fenômenos e 

que estão presentes em seu dia-a-dia e, que eles fazem parte daquilo que está sendo 

ensinado (FIGUEREDO, 2000). 

Diante dessa problemática, para favorecer e estimular o desenvolvimento social, 

afetivo e cognitivo, buscou-se uma maneira de facilitar o ensino aprendizagem e motivar 

os estudantes ao aprendizado foi desenvolvido um kit experimental que proporcionaria o 

ensino de atividades experimentais de alguns conteúdos de Física na área de Eletricidade 

que é, levar o aluno para interagir com a ciência, ou melhor, levar o aluno de dentro da 

sala de aula para um mundo coloquial cheio de possibilidades, mostrar ao aluno os 

conceitos por meio de atividade experimental e demonstrações da física no seu cotidiano.  

A atividade experimental foi introduzida estrategicamente em cada um dos temas 

mencionados. Acredita-se que a utilização de atividade prática no ensino da Física pode 

estimular e provocar nos alunos, por algo novo, além de encorajar a criatividade e 

despertar o interesse por buscar o conhecimento através da pesquisa e cooperação. O 

entendimento de determinados conceitos e situações é uma tarefa nada fácil para alguns 

estudantes, sendo limitado pelo preconceito, medo que muitos trazem pela complexidade 

da física. A aula trabalhada com atividades experimentais facilita esse mecanismo do 

conhecimento e permite a visualização na prática do conceito no dia-a-dia (BONJORNO, 

2016). 

Na busca pela melhoria no ensino aprendizagem de física e auxiliar o trabalho em 

sala de aula dos professores, será disponibilizado aos interessado o roteiro das aulas para 

que sejam reproduzidas para os casos em que se escolhe por sua utilização com este 

mesmo formato como se apresenta esse produto ou com adaptações ou aprimoramentos 

para as finalidades do professor. 

Acredita-se que a experiência prática seja de vital importância na formação do aluno, na 

construção da sua visão de mundo e na sua formação como um cidadão ativo na 

sociedade contemporânea (LEMOS, 2011). 
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É neste âmbito que foi desenvolvido um kit experimental usando materiais de 

baixo custo que sejam de fácil utilidade e mais importante ainda, que sejam utilitário, para 

que o aluno possa aprender de uma maneira mais significativo os conceitos da física. 

Portanto, esse kit possa auxiliar e contribuir, para uma melhor compreensão dos conceitos 

e fenômenos físicos relacionados com a eletricidade. Além disso, fornecer aos professores 

auxílios para que possam, de modo simples, aproximar conceitos de eletricidade em sala 

de aula (FIGUEIREDO, ANÍBAL, 2000). 
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MANUAL DO PROFESSOR PARA APLICAÇÃO DO KIT EXPERIMENTAL 

DE ELETRICIDADE 

Este manual tem por finalidade proporcionar suporte ao professor que for usar o 

kit experimental de eletricidade que o acompanha. 

Os assuntos de cada atividade experimental oferecem um breve texto, com 

orientações de como organizar o experimento, as particularidades mais importantes a 

serem analisadas; um breve esclarecimento dos conceitos físicos envolvidos e, com base 

em conhecimento prático de fabricação e aplicação em sala de aula dos autores, possíveis 

problemas que  possam  surgir  e  suas  soluções,  oferecendo  assim  auxílio  para  que  o 

professor possa disponibilizar aos seus alunos uma aula prática/experimental que 

colabore de modo significativo para o procedimento de ensino aprendizagem de 

qualidade (ROGES, 2003). 

Como nas atividades experimentais existe a necessidade de se utilizar o 

multímetro, no Apêndice IV o leitor encontrará um manual que, se preciso for, o guiará 

na utilização deste aparelho. 

Espera-se que este manual acompanhado do kit experimental de eletricidade, seja 

de grande utilidade nas aulas de Física, principalmente no que compete à motivação, o 

incentivo dos alunos ao estudo da física. 

Então, nesse trabalho o conteúdo aplicado nas investigações foi eletricidade, que 

foi desempenhado com um compartilhamento e encontra-se, assim, nesta ordem: corrente 

elétrica; intensidade da corrente elétrica; corrente elétrica contínua e alternada; estudos 

dos resistores; resistência elétrica e Lei de Ohm; potência elétrica; circuito elétrico em 

série e paralelo; circuito em corrente contínua; capacitância e circuito magnético; força 

eletromotriz; motor gerador e motor eletromagnético (VÁLIO, 2016). 

Kit experimental 

O kit experimental que acompanha este manual, tem por finalidade oferecer mais 

uma alternativa para ensinar eletricidade, objetivando estimular o estudo da física e 

apresentar aplicações práticas/experimentos dos conceitos aprendidos em sala de aula, 

proporcionando deste modo, dentro de uma prática construtivista, com uma contribuição 

de modo significativa para o método de ensino aprendizagem (ARAÚJO, 2003). 
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O que consta no kit experimental 

 1roteiro de atividade prática; 

 1 fonte de tensão de 9 volts (bateria); 

 1 multímetro; 

 1 placa (instrumento); 

 1 cabo com garras (jacaré) para conexão da fonte; 

Quais os experimentos podem ser feitos 

Este kit foi desenvolvido de maneira a realizar alguns experimentos de 

eletricidade, ficando a cargo do professor decidir quais dos experimentos realizar. A 

grande vantagem deste kit é que ele é simples e pode ser realizado pelos alunos com a 

orientação do professor e oferece margem para a criatividade, sendo possível a construção 

de novos experimentos e mais barato. 

Apresenta aqui suporte para montagem e mediação de quatro (4) experimentos 

distintos. 

Experimento 01 – Circuito em série e paralelo; 

Experimento 02 – Motor gerador; 

Experimento 03 – Associação de resistores em série; 

Experimento 04 – Motor eletromagnético. 

Experimento 1 (Circuito em série e paralelo) 

Objetivo 

O objetivo desta atividade prática é conferir as qualidades de uma ligação em série 

de LEDs e por semelhança a associação em série de resistores. Apresentar um curto 

circuito elétrico em   um   LED   e   medir   algumas   grandezas   físicas   e   avaliá-las 

qualitativamente. Além disso, debater erros experimentais de medição. 

O que usar 

O kit experimental (primeiro experimento); 

A bateria de 9 volts (fonte); 

A conexão com a garra de jacaré; 
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Multímetro. 

Procedimento 

Conecte a fonte nos pontos de ligação do sistema na placa conforme a figura 1. 

Observe que os terminais de conexão da fonte um é menor potencial (-) e outro é maior 

potencial (+). 

Com a bateria conectada   nos polos de tensão ao circuito, ao ligar a chave seletora 

para direita, associação de LEDs em série deverão acender e invertendo a chave 

associação dos LEDs em paralelo deverão acender. 

Figura 1: Circuito elétrico com LEDs ligado em série e paralelo 

 

Fonte: Acervo do autor. 

O que observar 

Medindo-se a diferença de potencial ou tensão (ddp) em cada LED e a diferença 

de potencial da fonte de tensão, é preciso ser observado que a soma das diferenças de 

potências dos LEDs é igual à diferença de potencial da fonte. 

Desconectando um dos LEDs, o outro deverá se apagar, pois o circuito em série 

está aberto, ou seja, não existe passagem de corrente elétrica no circuito em série. 

Desconectando um dos LEDs, o outro deverá permanecer acesso, pois circuito 

elétrico está em paralelo. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos 

os pontos. Desconectar um dos LEDs e verificar como o sistema se comportará na 
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ausência deste LED de forma qualitativa, o outro LED permanecerá ligado com a mesma 

intensidade de corrente elétrica (VÁLIO, 2016).  

Como explicar 

Num circuito em série, só existe uma passagem para a corrente elétrica passar, 

todos os LEDs que estão conectados em série, ou seja, a corrente elétrica em todos os 

LEDs têm o mesmo valor. Como consequência, a diferença de potencial da fonte se divide 

entre os LEDs, não necessariamente por igual. Ao desconectar um LED, o outro se apaga, 

pois a diferença de potencial nele será nula, como sugere a lei de Ohm V=R.i, 

considerando-se R como a resistência equivalente. 

O que pode dar errado 

Os leds não acederem 

Examine a polaridade dos LEDs, se está ligado nos polos da associação, inclusive na fonte 

de tensão; 

Analise as conexões dos LEDs, se não estão soltas ou bambas; 

Verifique se os LEDs não estão queimados; 

Observe se a fonte está conectada corretamente. 

Não existe leitura no multímetro 

Observar se o multímetro está com o marcador na posição voltagem 

Ver o fundo de escala (20 volts). 

A soma da ddp dos leds não é igual à ddp da fonte 

Observar se os terminais do voltímetro estão interligados corretamente. Ver o 

apêndice. 

Pode ocorrer erros de medida devido a vários motivos, um deles está relativo com 

a posição que se coloca os terminais do multímetro para se realizar a leitura, pois as 

arruelas e os fios de ligação não são ideais, apresentam resistência elétrica. 
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Experimento 2 (Motor gerador) 

Objetivo 

O objetivo desta atividade prática é simular a construção de um gerador ideal, 

levantar a curva característica de um gerador elétrico, determinando experimentalmente 

a conversão de energia mecânica em energia elétrica, e outras (NUSSENZVEIG, 1997). 

O que usar 

O kit experimental (segundo experimento); 

A bateria de 9 volts (fonte); 

A conexão com a garra de jacaré; 

Multímetro. 

Procedimento 

Conecte a fonte nos pontos de ligação do instrumento conforme a figura 2. 

Observe os terminais de conexão da fonte; um desses terminais é o menor potencial (-) e 

outro é maior potencial (+). 

Com a bateria conectada   nos polos de tensão do motor, ao ligar o cabo de conexão 

da fonte, o motor deverá funcionar e rodar o gerador gerando energia elétrica que 

acenderá o LED. 

Figura 2: Motor gerador com ligação de um LED. 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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O que observar 

Ao conectar a fonte/bateria (gerador químico), nos terminais do motor, observa-

se que essa energia química é convertida em energia mecânica, girando o motor, que em 

seguida é convertida em energia elétrica pelo gerador, que acende um LED (energia 

luminosa). Se o LED não acender, é só inverter a ligação dos cabos dos terminais da 

bateria, pois o LED tem polaridade e deve ser ligado à bateria de modo correto 

(NUSSENZVEIG, 1997). 

Como explicar 

Um motor gerador de energia pode ser conceituado como uma máquina designada 

a realizar uma conversão de energia.  Nesse experimento, utilizou-se energia química de 

bateria, que funcionou o motor havendo uma alteração de energia química para energia 

mecânica, em seguida a energia mecânica (energia cinética) que gira o gerador elétrico 

que transforma energia mecânica em energia elétrica que acende o LED (energia 

luminosa). 

O que pode dar errado 

O motor não funcionar 

Verifique se os cabos estão ligado nos terminais, inclusive na fonte de tensão; 

Analise as conexões dos LEDs, se não estão soltas ou bambas; 

Verifique se os LEDs não estão queimados; 

Observe se a fonte está conectada corretamente. 

Não existe leitura no multímetro 

Verifique se o multímetro está com o marcador na posição voltagem; 

Observe o fundo de escala (20 volts). 

Experimento 3 (Associação de resistores em série) 

Objetivo 

Com o objetivo de controlar as propriedades elétricas de um circuito elétrico de 

corrente contínua, trabalha-se com a associação dos elementos resistivos de forma que a 

equivalência da associação produza a resistência almejada. 
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O que usar 

O kit experimental (terceiro experimento); 

A bateria de 9 volts (fonte); 

A conexão com a garra de jacaré; 

Multímetro. 

Procedimento 

Conecte a fonte nos terminais de ligação do instrumento conforme a figura 3. 

Observe os terminais de conexão da fonte: o terminal um é menor potencial (-) e outro é 

maior potencial(+). 

Figura 3: Circuito elétrico com resistores ligados em série. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

O que observar 

Como os resistores estão ligados em uma associação em série, uma única circula, 

mas a tensão vai caindo a cada resistor ultrapassado. Os resistores limitam o valor da 

corrente elétrica porque diminuem a energia potencial dos elétrons e, consequentemente, 

constituem uma diferença de potencial entre os pontos. 
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Como explicar 

Na associação em série só existe um trajeto para a corrente elétrica passar, todos 

os elementos que estão ligados, têm o mesmo valor, porque a tensão é distribuída entre 

eles, não essencialmente por igual. 

O que pode dá errado 

Os resistores não funcionarem 

Examine a polaridade dos resistores, se estão conectados nos terminais da 

associação, inclusive na fonte de tensão; 

Analise as conexões dos resistores, se não estão soltas ou bambas; 

Observe se os resistores não estão queimados; 

Observe se a fonte está conectada corretamente. 

Não existe leitura no multímetro 

Ver se o multímetro está com o marcador na posição voltagem; 

Verifique o fundo de escala (20 volts). 

A soma da ddp dos resistores não é igual à da fonte 

Verifique se os terminais do voltímetro estão conectados de maneira correta. 

Pode acontecer erros de medida devido a vários motivos, um deles está relativo 

com a maneira que se coloca os terminais do multímetro para conseguir fazer a leitura, 

pois as arruelas e os fios de ligação não são ideais, demonstra resistência elétrica 

(YAMAMOTO, 2016). 

Experimento 4 (Motor eletromagnético) 

Objetivo 

A finalidade desse experimento é despertar interesse dos alunos na compreensão 

dos fenômenos físicos envolvidos. Mostrar na prática para os alunos a função do motor 

elétrico que é converter energia elétrica em energia mecânica usando magnetismo e 

corrente elétrica. 
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O que usar 

O kit experimental (quarto experimento); 

A bateria de 9 volts (fonte); 

A conexão com a garra de jacaré; 

Procedimento 

Conecte a fonte nos suporte da bobina conforme o instrumento na figura 4. 

Observe os terminais de conexão da fonte um é menor potencial (-) e outro é maior 

potencial(+). 

Figura 4: Motor eletromagnético de corrente contínua. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

O que observar 

Ao conectar a fonte/bateria (gerador químico), nos suportes da bobina, observa-

se que essa energia química é convertida em energia elétrica, deixando os suportes e 

bobina eletrizados, como a bobina está na presença de um campo de indução magnética 

gerado pelo ímã, e faz girar a bobina consequentemente. Observa-se também que 

invertendo-se as ligações nos terminais da bateria e invertendo os terminais do ímã, a 

bobina inverte o sentido de rotatividade (SILVA, 2010). 

 



15 
 

Como explicar 

A explicação para o funcionamento desse motor elétrico, quando lidar a fonte e 

circuito está fechado, as cargas elétricas fluirão radialmente, pelo suporte da bobina, onde 

existe a presença de um campo magnético gerado pelo ímã. Esse campo magnético ganha 

força e a bobina começa a girar por que é repelida por esse campo (HALLIDAY, DAVID, 

2010). 

O que pode dá errado, o motor não funcionar 

Desde que instalado perfeitamente, acompanhando todas as instruções dadas, 

especialmente quanto à colocação certa do ímã, a única dificuldade que pode aparecer 

será nos contatos elétricos. Verifique se os suportes metálicos estão alinhados; 

Observe se a bobina não está muito leve. O seu peso é que determina o contato 

com o suporte metálico, principalmente durante o giro. 

ROTEIRO DO ALUNO PARA AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

Experimento 1 (associação em série e paralelo) 

Observe a polarização dos LEDs ao ligar o sistema. Na associação em série segue 

o seguinte: 

a) Com o auxílio do multímetro, meça a diferença de potencial em cada LED; 

b) Com o auxílio do multímetro, meça a diferença de potencial na fonte; 

c) Usando o multímetro, coloque o LED no meio da associação em curto circuito, e 

observe o que acontece com o outro LED e meça a diferença de potencial; 

d) Ao desconectar um dos LEDs e observe o acontece com o outro; 

Na associação em paralelo, segue o seguinte: 

e) Usando o multímetro, meça a diferença de potencial da fonte de tensão; 

f) Utilizando o multímetro, meça a diferença de potencial em cada um dos LEDs; 

g) Ao desconectar um dos LEDs e observe o acontece com o outro. 

Experimento 2 (motor gerador) 

Observe se a fonte de tensão elétrica (bateria) está ligada nos terminais motor, e 

segue o seguinte: 

a) Utilizando o multímetro, meça a diferença de potencial da fonte de tensão; 
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b) Utilizando o multímetro, meça a diferença de potencial do LED; 

c) Observe a transformação de energia que acontece nessa atividade. 

Experimento 3 (associação de resistores em série) 

Essa atividade é uma sequência de resistores em série com três LEDs, são 02 (dois) 

resistores de 1000Ω e 01 (um) resistor de 560Ω, conectar a fonte de tensão no terminais 

do circuito, segue o seguinte: 

a) Usando o multímetro, meça a diferença de potencial da fonte de tensão; 

b) Utilizando o multímetro, meça a resistência equivalente; 

Experimento 4 (motor eletromagnético) 

Observe se a fonte de tensão está conectada corretamente no suporte que sustenta 

a bobina, se não funcionar dá um empurrãozinho com a mão para ele funcionar, e veja: 

a) Observe o movimento da bobina; 

b) O que acontece ao inverter os terminais da fonte de tensão? 

c) Utilizando uma fonte de tensão maior ou menor o que acontece? 

d) O tamanho do ímã interfere no desempenho do experimento? 
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KIT EXPERIMENTA DE ELETRICIDADE 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi construído um kit com quatro 

experimentos que facilitam a compreensão dos conceitos físicos relacionados com estudo 

da eletricidade, através da aula prática. A montagem dos experimentos iniciou-se com 

uma tábua de compensado de dimensões aproximadamente de 70 x 40 x 1,5 cm³. Usando 

uma das superfícies da tábua, foi construído um kit com experimentos, assim como mostra 

a Figura 5. 

Figura 5: Diagrama de representação do kit experimental de eletricidade 

 

Fonte: acervo do autor. 

A figura 7 mostra que o primeiro experimento (placa de circuito em série e em 

paralelo) era composto de 50 centímetros de fio 3,5 milímetros, 04 lâmpadas de leds, 02 

resistores de 56,01 chave seletora com 03 posições. 

O segundo experimento (motor gerador) é composto dos seguintes materiais, 50 

centímetros de fio 3,5 milímetros, 01 lâmpada led de alta de brilho de 03 V, 01 motor 

tirado de impressora, 02 geradores de 9 V, de impressora. 

O terceiro (circuito em série) era composto com 02 resistores de 1k Ohm, 01 

resistor de 560 Ohm, aproximadamente 20 cm de fio de 3,5 milímetros. 
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O quarto e último experimento (motor eletromagnético) era composto pelos 

seguintes materiais: 02 pedaços de fio de cobre de 02 mm, com eles construa os dois 

suportes de sustentação da bobina como mostra na figura 13, em seguida fixa eles na 

superfície da tábua até ultrapassá-la um centímetro mais ou menos, para ligar a fonte. 

A bobina móvel precisará de 50 metros de fio de cobre de 0,9 milímetros mm, 

enrola-se o fio de cobre numa pilha de tamanho D, cano ou qualquer outro objeto parecido 

de formato cilíndrico, com cerca de 2 centímetros de diâmetro. Deve-se deixar duas 

pontas de aproximadamente 04 centímetros de comprimentos, em ambas extremidades. 

Escolha uma das extremidades do eixo da bobina e raspe todo o esmalte do fio de cobre, 

dando a volta completa. A outra extremidade, apenas a parte do fio voltada para cima; a 

parte inferior conserva o esmalte, que é isolante. De acordo com a figura 7, posiciona-se 

e fixa um ímã entre os dois suportes da bobina, de forma que mantenha uma altura 

aproximada da bobina. Daí, se contato com a pilha for ajustado e a bobina não funcionar, 

às vezes é preciso, no início, girar a bobina manual, ou seja, dar um empurrãozinho. Além 

desses materiais mencionados acima, foram utilizados outros materiais/objetos como: 

cola, solda, suporte de borracha e fita adesiva. Vale ressaltar que nessa placa 

experimental, todos os experimentos usam uma pilha de 9 V, com um pedaço de fio de 

10 centímetros de 1milímetro de espessura, em uma das extremidades é fixado um 

anteparo próprio para pilha, para conectá-la e na outra extremidade fixa duas saídas, 

modelo jacaré para conectar na fonte do experimento (ROGES e SERÉ, 2003). 
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