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Eletricidade e circuitos elétricos 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 8 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática, o objetivo é proporcionar aos estudantes a oportunidade de 

investigar alguns fenômenos elétricos, relacionando-os aos conceitos de eletrização, carga elétrica, 

corrente elétrica, materiais isolantes e condutores e associação de resistores em série e em paralelo. 

Eles poderão compreender o funcionamento de circuitos elétricos residenciais. Para tal escopo, 

propõe-se um conjunto de aulas com atividades práticas de caráter investigativo, o qual está 

direcionado para coleta e organização de dados, formulação de hipóteses e discussão dos resultados 

obtidos. Pretende-se que os estudantes sejam capazes de construir e representar esquematicamente 

circuitos elétricos, considerando os conhecimentos acerca das propriedades de condutividade elétrica 

dos materiais. Desse modo, como objetivo suplementar, esta sequência busca desenvolver, também, 

as habilidades de trabalho em grupo, por meio de pesquisas, realização de atividades experimentais, 

apresentação dos resultados de investigações e participação em discussões de caráter científico com 

o resto da turma. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer fenômenos relacionados à eletricidade. 

• Identificar materiais como condutores ou isolantes de acordo com suas características de 
condutividade elétrica. 

• Compreender a natureza da corrente elétrica. 

• Identificar os elementos necessários para a construção de um circuito elétrico simples. 

• Escolher, planejar e elaborar modelos/representações de circuitos com diferentes 
materiais. 

• Compreender as características das associações em série e em paralelo. 

• Reconhecer as diferenças e semelhanças entre modelos/representações de circuitos 

elétricos com pilha/baterias, fios e lâmpadas e os circuitos elétricos residenciais. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

 Competências 

Gerais 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e 

criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes 

áreas. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 

escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que 

levem ao entendimento mútuo. 

Específicas 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da 

Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 

científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, 

tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos 

ao mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as 

relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer 

perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das Ciências da Natureza. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Circuitos elétricos 
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros 
dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – Investigando fenômenos elétricos 

Duração: 1 aula (45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: na primeira parte, organizados em suas carteiras, formando um semicírculo de frente para a 

quadro de giz. Posteriormente, em grupos de até cinco integrantes, cada grupo com suas carteiras reunidas, formando 

estações de trabalho. 

Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz ou caneta, bexiga, pedaços pequenos de papel ou confetes de 

papel, flanela ou lã, mesa com tampo de madeira, material de uso escolar (caderno, caneta, lápis, régua, etc.). 
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Atividade 1: Explorando propriedades da matéria e processos de eletrização (20 minutos) 

Inicie a aula com o seguinte questionamento aos estudantes: “O que é eletricidade e onde ela 

se manifesta?”. Nesse momento, apenas registre no quadro de giz as respostas dos estudantes. 

Posteriormente, por meio de conversas a respeito da questão e de trocas de informações, a resposta 

a essa pergunta será construída por todos. Auxilie-os a compreender que a eletricidade está além da 

rede elétrica que alimenta residências e demais construções. Mencione que fenômenos elétricos estão 

presentes em relógios digitais, automóveis, relâmpagos e até no nosso corpo, na comunicação entre 

os nossos neurônios. 

Para investigar características dos fenômenos elétricos, proponha aos estudantes que 

realizem, sob sua orientação, uma experiência. Solicite a eles que cortem pedaços pequenos de papel 

e coloque-os sobre a mesa. Logo em seguida, encha uma bexiga e escolha um estudante para ajudar 

na atividade. O estudante deverá atritar o balão em uma flanela ou lã e, em seguida, aproximá-lo dos 

pedaços de papel picados dispostos sobre a mesa de madeira. Os pedaços de papel e o balão sofrerão 

atração.  

Explique aos estudantes que as substâncias que compõem a matéria têm propriedades 

elétricas. Faça um esquema no quadro de giz, explicando que a matéria é formada por átomos, e que 

eles, por sua vez, são formados por partículas subatômicas: o núcleo do átomo é formado por nêutrons 

(que são eletricamente neutros) e por prótons (que têm carga elétrica positiva), e fora do núcleo, na 

eletrosfera, ficam os elétrons (que têm carga elétrica negativa). Mencione que os elétrons e prótons 

são portadores de carga elétrica com sinais opostos; convencionalmente, o elétron tem carga negativa 

e o próton, positiva. Mencione que a matéria é eletricamente neutra em condições normais, mas que 

processos de eletrização podem fazer com que corpos inicialmente neutros adquiram carga elétrica. 

Cite os processos de eletrização e caracterize-os brevemente: eletrização por atrito, por condução e 

por indução. Explique que na experiência anterior, ao ser atritado com o tecido (flanela ou lã), o balão 

adquire carga elétrica em razão da eletrização por atrito e, em seguida, ao aproximar o balão dos 

pedaços de papel, o balão provoca uma redistribuição das cargas elétricas nos pedaços de papel 

(eletrização por indução), fazendo com que a região de cada pedaço de papel mais próxima ao balão 

seja atraída por ele. Para auxiliar a visualização dos fenômenos descritos, faça um esquema de cada 

etapa no quadro de giz. Incentive os estudantes a fazerem perguntas. Finalmente, comente que 

apenas elétrons podem ser transferidos de um corpo para outro nos processos de eletrização, pois os 

prótons estão fortemente ligados no núcleo do átomo. Por isso, dizemos que em regiões onde os 

elétrons se concentram temos acúmulo de cargas negativas e na região de onde os elétrons saíram 

temos acúmulo de cargas positivas. 

Atividade 2: Associando observações experimentais a fenômenos elétricos (25 minutos) 

Nesse segundo momento da aula, solicite aos estudantes que se organizem em grupos de até 

cinco integrantes. Proponha a eles que reproduzam a experiência utilizando outros materiais, como 

um lápis de madeira ou uma régua de plástico. Informe-os da necessidade de observar os fenômenos 

manifestados durante o experimento e realizar anotações em seus cadernos. Peça a cada grupo que 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 

elabore representações esquemáticas do experimento a fim de associar as observações aos 

fenômenos elétricos investigados anteriormente. Além disso, proponha alguns questionamentos aos 

estudantes: “Os pedaços de papel e o objeto escolhido sofrem atração? Por quê?”. 

Durante a realização da atividade, ajude-os com eventuais dúvidas que possam surgir. 

Por fim, solicite a cada grupo que compartilhe suas observações. Registre, resumidamente, no 

quadro de giz os apontamentos dos estudantes. Em conjunto com eles, verifique os pontos 

semelhantes destacados e estabeleça a relação entre esses apontamentos e os fenômenos de 

eletrização e propriedades da matéria abordados anteriormente. Explique, por exemplo, que há 

materiais que conduzem eletricidade mais facilmente, como metais, e são chamados de condutores. 

Outros materiais são considerados isolantes, pois os portadores de carga elétrica têm pouca 

mobilidade em sua estrutura, como a madeira. 

Antes de finalizar a aula, solicite aos estudantes que se organizem, de modo que cada grupo 

possa trazer algumas amostras de materiais para a próxima aula, para que sejam testadas quanto à 

sua condutividade elétrica. 

 

Aula 2 – Analisando a condutividade elétrica de materiais utilizando um circuito 

simples 

Duração: 1 aula (45 minutos). 

Local: sala de aula ou laboratório. 

Organização dos estudantes: em um semicírculo. Caso a aula seja no laboratório, organizados ao redor da bancada. 

Recursos e/ou material necessário: objetos para realizar o teste de condução elétrica (por exemplo, colher de madeira, 

colher de metal, objetos de vidro, objetos de plástico, água, vinagre, soluções de água com sal e de água com açúcar, 

recipientes para as soluções, entre outros), duas pilhas comuns de tensão nominal 1,5 V, aproximadamente 30 cm de fio 

elétrico comum, alicate para cortar o fio e parte do revestimento, LED de 3 V, fita isolante e material de uso escolar 

(caderno, caneta régua, lápis, etc.). 

Inicie a aula pedindo aos estudantes que organizem, sobre as mesas dispostas lado a lado ou 

sobre as bancadas, os materiais que trouxeram em ordem daquele que eles acreditam ser o mais 

isolante para o mais condutor. Verifique se eles agrupam materiais de mesma constituição próximos 

um dos outros. Por exemplo, os objetos de madeira deverão ficar próximos uns dos outros, pois são 

constituídos do mesmo material. Solicite aos grupos que anotem a ordem na qual os materiais foram 

dispostos inicialmente. 

Explique aos estudantes que, para fazer o teste, um circuito será construído. O circuito deverá 

ser composto de fio (condutor) elétrico comum de aproximadamente 30 cm de comprimento, duas 

pilhas comuns de tensão nominal 1,5 V, fita isolante e LED de 3 V. Para estruturar o circuito, posicione 

as pilhas uma ao lado da outra, unidas pelos polos opostos. Prenda-as com fita isolante. Corte o fio ao 

meio e desencape as extremidades (pontas) deles. É possível utilizar fios com garra jacaré nesse 

momento, caso seja viável. Conecte, usando fita isolante, um fio em cada extremidade do conjunto de 
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pilhas. Na outra extremidade de um dos fios, conecte o LED. Para testar, encoste o fio solto na parte 

de baixo da lâmpada. Se estiver funcionado, a lâmpada acenderá. Solicite aos estudantes que 

representem em seus cadernos o esquema do circuito. 

Mencione que o circuito será fechado quando as duas extremidades do fio condutor forem 

conectadas ao material que será testado. Explique que se o material for isolante, a lâmpada não 

acenderá; já para os materiais condutores, a lâmpada acenderá mais intensamente quanto mais 

condutor for o material. Proponha aos estudantes que testem o circuito com os materiais escolhidos 

por eles. Com o desenvolvimento do teste, solicite aos estudantes que troquem os materiais de lugar 

a fim de deixá-los na ordem do mais isolante para o mais condutor. Peça que anotem em seus cadernos 

a ordem final, o procedimento utilizado para o teste, as representações esquemáticas dos circuitos 

correspondentes e as observações pertinentes, por exemplo, a intensidade do brilho da luz. 

Reforce que no circuito a lâmpada acende pela passagem de corrente elétrica, que é o 

movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Quando a intensidade da corrente é maior, o 

brilho da lâmpada também é maior. Se não há passagem de corrente elétrica, a lâmpada não acende. 

Assim, podemos caracterizar os materiais isolantes como aqueles nos quais a corrente elétrica tem 

dificuldade de passar. Mencione que esse é o motivo pelo qual materiais de segurança para a 

manipulação de rede elétrica, por exemplo, são feitos de borracha, material isolante, evitando que o 

técnico que manuseia a rede receba a descarga elétrica. Pelo mesmo motivo, os fios são encapados 

com material plástico emborrachado: dessa forma, pode-se manusear o fio sem sofrer choques. 

Antes de finalizar a aula, proponha aos estudantes que pesquisem acerca dos conceitos de 

resistores, geradores e associação em série e em paralelo. Solicite que se informem a respeito dos 

elementos da rede elétrica de suas residências, completando uma tabela como a disposta a seguir. A 

tabela a seguir contém sugestões de componentes ou dispositivos que podem ser listados pelos 

estudantes. 
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Componente ou 
dispositivo 

Material que o 
compõe 

Função no circuito elétrico Condutor ou isolante? 

Fios de ligação 
Cobre ou 
alumínio 

Permitir a passagem de corrente 
elétrica 

Condutor 

Soquete de lâmpada Porcelana e latão 
Conectar a lâmpada aos fios de 
ligação 

Condutor na parte de latão 
e isolante na parte de 
porcelana 

Interruptor 
Plástico e metal 
(cobre) 

Abrir ou fechar o circuito elétrico 
Condutor na parte de metal 
e isolante na parte de 
plástico 

Tomada Plástico e metal Rede geradora (elétrica) 
Condutor na parte de metal 
e isolante na parte de 
plástico 

Plug Plástico e metal 
Conectar o dispositivo na rede 
geradora (elétrica) 

Condutor na parte de metal 
e isolante na parte de 
plástico 

Quadro elaborado para fins didáticos. 

 

Aula 3 – Circuitos elétricos e a rede elétrica residencial 

Duração: 1 aula (45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de até cinco integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz, material resultante da pesquisa feita em casa e material 

de uso escolar (caderno, caneta régua, lápis, lápis para colorir, etc.). 

Atividade 1: Investigando características de circuitos (25 minutos) 

Inicie a aula convidando os estudantes a se organizar nos grupos formados na aula anterior. 

Solicite que analisem os esquemas do circuito estudado previamente (formado por pilha, fita isolante, 

fios de ligação e lâmpada). Para estruturar essa análise, é possível propor aos estudantes as seguintes 

perguntas: 

• Qual elemento do circuito corresponde ao gerador? E ao elemento resistivo? E ao fio de 
ligação? Justifique. 

• Os elementos do circuito estavam associados em série ou em paralelo? 

• Quais materiais utilizados no circuito montado na aula anterior podem ser classificados 
como condutores? E como isolantes? 

Solicite aos grupos que justifiquem, com base em suas análises, as respostas aos 

questionamentos anteriores. Represente no quadro de giz um esquema do circuito, indicando a pilha 

como gerador, os fios de ligação como condutores e a lâmpada como consumidor ou receptor. 

Aproveite o momento para explorar as características da corrente elétrica: explique que a corrente 

elétrica, no caso desse circuito, é formada por elétrons que se movem nos condutores, e que essa 

corrente é estabelecida em virtude da diferença de potencial elétrico nos polos da pilha. Relembre os 
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conceitos de atração e repulsão explorados na primeira aula e destaque que o movimento dos elétrons 

é no sentido do polo negativo para o polo positivo. Contudo, o sentido convencional da corrente 

elétrica é o contrário: do polo positivo para o polo negativo. Mencione também que o LED não é um 

elemento resistivo, mas um dispositivo emissor de luz que transforma a energia elétrica em energia 

térmica, que, por sua vez, é transformada parcialmente em energia luminosa. 

Em seguida, proponha aos grupos que destaquem algumas das principais características das 

associações em série e em paralelo. Os seguintes questionamentos podem ser propostos para auxiliá-

los: 

• Na associação em questão, a mesma corrente elétrica percorre todos os elementos do 
circuito? 

• Na associação em questão, todos os elementos do circuito estão sujeitos à mesma tensão 
elétrica? 

• Cite exemplos de circuitos nos quais essa associação é utilizada. 

Acompanhe as atividades realizadas pelos grupos e auxilie-os com as dúvidas que possam 

surgir. Após a elaboração desse material, proponha que compartilhem seus apontamentos, oralmente, 

com toda a turma ou por meio de trocas entre os grupos. 

Atividade 2: Relacionando o estudo de circuitos elétricos à rede elétrica residencial (20 

minutos) 

Nesse segundo momento da aula, solicite aos integrantes dos grupos que comparem suas 

pesquisas acerca dos dispositivos ou componentes utilizados na rede elétrica de suas residências. Em 

seguida, proponha aos grupos que elaborem uma representação esquemática do circuito elétrico 

residencial. Novamente, para auxiliá-los, é possível propor alguns questionamentos: 

• No circuito elétrico residencial, a utilização de que tipo de associação é mais adequada? 

• Qual é o material dos fios de ligação? 

• Qual é a fonte de energia elétrica do circuito elétrico residencial? 

• Qual é a importância dos materiais isolantes utilizados nas instalações elétricas? 

Auxilie os grupos com as dúvidas que possam surgir. Em seguida, proponha que compartilhem 

os resultados de suas discussões. Estimule a discussão com o propósito de possibilitar aos grupos que 

estabeleçam que o circuito elétrico residencial é constituído por elementos associados em paralelo, 

caso contrário, o não funcionamento de um elemento do circuito acarretaria na interrupção da 

corrente elétrica para todos os outros elementos. Mencione que a rede elétrica residencial é 

alimentada pelo sistema de geração, transmissão e distribuição de energia da localidade e que utilizar 

materiais isolantes no revestimento de fios, conexões e tomadas é importante para evitar choques 

elétricos e para proteger os elementos do circuito. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual dos estudantes. 

Desse modo, promove-se o ato de avaliar para a formação do estudante em todas as suas dimensões, 

considerando seus aspectos procedimentais, atitudinais e elaboração de conceitos. 

Em um primeiro momento, objetiva-se desenvolver os conceitos relacionados aos fenômenos 

elétricos, como os processos de eletrização, por meio dos quais espera-se que os estudantes sejam 

capazes de relacionar esses conhecimentos às observações oriundas dos experimentos realizados. Na 

segunda aula, espera-se que os estudantes possam identificar as propriedades relacionadas à 

condutividade elétrica de materiais pela investigação do comportamento de diferentes materiais 

associados a um circuito elétrico simples. Por fim, espera-se que os estudantes desenvolvam, por meio 

da coleta de dados e da análise deles, relações entre a representação esquemática de circuitos 

elétricos e elementos dos circuitos elétricos residenciais, considerando as propriedades dos materiais 

utilizados nessas instalações e as características das associações dessas propriedades. No 

desenvolvimento desta sequência, espera-se que os estudantes sejam capazes de representar 

esquematicamente circuitos elétricos e compreender características da corrente elétrica (constituída 

por fluxo de portadores de carga que se movem em razão da diferença de potencial elétrico entre dois 

pontos do circuito e cujo sentido é contrário ao movimento de portadores de carga negativa). Dessa 

forma, além da avaliação da participação dos estudantes no desenvolvimento das atividades 

propostas, os materiais produzidos por eles podem ser utilizados para aferição do conhecimento. 

Além disso, é possível promover uma autoavaliação dos estudantes com os seguintes 

questionamentos: 

• O que eu compreendi a respeito de materiais condutores e isolantes? 

• O que eu compreendi a respeito de circuitos elétricos residenciais? 

• Qual foi minha maior dificuldade na realização das atividades propostas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Em relação aos materiais condutores e isolantes, avalie as afirmações a seguir e justifique sua 
resposta. 

a) O plástico emborrachado é um material condutor de energia elétrica, por isso é utilizado no 

revestimento de fios. 

b) Os metais são materiais condutores, utilizados em circuitos elétricos. 

2. Explique quais são os principais elementos de um circuito elétrico, como o montado em sala, e seu 
funcionamento. 
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Gabarito das questões 

1. Espera-se que o estudante avalie as afirmações da seguinte maneira: 

a) Falsa. O plástico emborrachado, por ser um material isolante, é utilizado em revestimento de 

fios.  

b) Verdadeira. Os fios metálicos são condutores e, por isso, utilizados em circuitos elétricos. 

2. O circuito é composto de uma fonte de energia (gerador), de fios metálicos (condutores) e de 
receptor (por exemplo, uma lâmpada), este último elemento transforma a energia elétrica em 
outro tipo de energia. Ao fechar o circuito, os elétrons, portadores de carga elétrica negativa, se 
movimentam em sentido ordenado do polo negativo da fonte para o polo positivo, formando a 
corrente elétrica. 


