
5a Série 
 

Lição:   
Eletricidade parte 1 

Reference to English Interconnections Lesson 
Pg de investigações de eletricidade estática. 191   
Eletricidade estática e pg de relâmpago. 195 

Currículo de Ciências: Standard 4 Objetivo 1 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de dar exemplos de 
eletricidade estática na vida cotidiana, prever se 
um objeto eletricamente carregado atrairá ou 
repelirá outros objetos, identificar como 
diferentes materiais reagem a objetos 
eletricamente carregados e comparar as cargas 
de diferentes objetos, através da participação 
em atividades, em duplas, em 4 estações. 
 
Eu posso demonstrar o que aprendi a respeito 
dos 4 fatos sobre eletricidade estática 
participando em atividades nas 4 estações com 
um colega. 
 

Os alunos serão capazes de descrever exemplos de 
eletricidade estática na vida cotidiana1 e explicar o que 
acontece quando objetos eletricamente carregados 
entram em contato com diferentes materiais, 
participando, com um colega, de atividades em 4 
estações. 
 
 
 
Eu posso dar exemplos de eletricidade estática no 
cotidiano e explicar o que acontece quando, objetos 
eletricamente carregados entram em contato com 
diferentes materiais, participando de atividades em 4 
estações, com um colega. 
 

Pergunta essencial: 
 
 
Em quais situações/materiais a eletricidade 
estática se acumulará?  
Como o fluxo de eletricidade depende do tipo de 
material ou dos componentes de um circuito? 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: estática, eletricidade, atrair, repelir, carregar, 
positivo, negativo, relâmpago 
Falar: estática, eletricidade, atrair, repelir, carregar, 
positivo, negativo, relâmpago 
Ler: estática, eletricidade, atrair, repelir, carregar, 
eletricamente, aproximado, produzido 
Escrever: estática, eletricidade, atrair, repelir, carregar, 
positivo, negativo, eletricamente, aproximado, produzido 
 
Frases estruturadas: 
 
Eu vejo evidências de eletricidade estática quando 
______________.   
Eu penso que o/a _________ irá atrair/repelir o/a 
___________ porque __________ (referir-se às cargas 
positivas e negativas) 
Eu penso que o/a _____________ irá __________ quando 
for aproximado a um balão carregado eletricamente.   
Na verdade, o/a __________  se ___________ quando foi 
aproximado a um balão carregado eletricamente.   

                                                        
1 Veja um experimento com eletricidade estática e as explicações em: 
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=ief&cod=_eletricidadeestaticacombaloes 
http://www.tecmundo.com.br/ciencia/16339-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-energia-
estatica.htm 
 
 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=ief&cod=_eletricidadeestaticacombaloes
http://www.tecmundo.com.br/ciencia/16339-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-energia-


Eu penso que o/a __________ acumulará maior carga de 
eletricidade estática do que o/a ______________ porque 
___________.   
Na verdade, o/a __________ acumulou maior carga de 
eletricidade estática do que o/a  ______________. 
 

Materiais: 
 Fotos de eletricidade estática e gorro de lã  

 Cartões de vocabulário 

 Cartaz dos 4 fatos sobre eletricidade estática 

 Lousinha branca, marcadores e apagadores 
(1 para cada dupla) 

 Balões (1-2 balões para cada aluno, bem 
como 2-3 para demonstração do professor 
na estação 4) 

 Pentes (1 para cada aluno e um para a 
demonstração do professor) 

 Lata de alumínio vazia (1 para cada dupla) 

 Torneira de água 

 Cheerios (cereal em forma de anel) (1 
grande punhado para estação 3) 

 Cordão ou barbante (1 para cada dupla) 

 Papel (1 folha para cada dupla) 

 Lenço de papel (muitos cortados em 
quadrados para a estação 4 e demonstração 
do professor) 

 Lã (um pouco de lã para a estação 4 e para a 
demonstração do professor) 

 Pele (dois artigos de peles para 
demonstração do professor) 

 Lápis de madeira (dois para estação 4) 

 Moedas de um centavo (duas para estação 
4) 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Fato, choque, friccionar, materiais, balão, peles, lã, pente, 
colher, chave, lata de refrigerante, lenço de papel 
 
 



 Colheres de plástico (duas para estação 4) 

 Chaves (duas para estação 4) 

 Folhas de registo (1 para cada aluno) 

 Frases estruturadas para cada estação 

 Instruções para cada estação 

Lição:   Tempo de instrução: 60 minutos (ou duas aulas) 
Abertura: (3 minutos) 
 
Gancho: Venha para a aula usando um chapéu ou gorro de lã, retire-o e mostre aos alunos como seu cabelo 
está arrepiado, levantado.  Mostre também fotos diferentes dos efeitos da eletricidade estática. 

Pergunta: "O que vocês acham que todas estas imagens têm em comum?  Vire-se para um colega e 
conversem sobre o que vocês acham que estas imagens têm em comum. Você pode ajudá-los, caso não 
conheçam alguma palavra ou termo." 

 Dê um tempo para que os alunos conversem.  Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a 
classe.  

Explicação: "Parece que muitos de vocês têm boas ideias sobre o que estudaremos hoje.  Para alguns foi 
desafiador explicar, porque não conheciam o vocabulário para falar sobre a 'eletricidade estática'.  É o 
que vamos aprender hoje!  Vamos dar uma olhada em nossos objetivos." 

Apresente os objetivos: Os alunos lerão os objetivos em voz alta. Peça que o colega 1 pergunte ao colega 2 
uma informação que aprenderemos hoje e que o colega 2 responda. Depois o colega 1 deve dizer uma 
evidência de que aprenderam.  

Introdução ao Material novo (instrução direta): (8 minutos) 
 
Explicação: "Hoje aprenderemos sobre a eletricidade estática. Eletricidade estática é o acúmulo de cargas 
elétricas na superfície de um objeto. A eletricidade tende a mover-se ou fluir de uma área para outra. Porém, 
a eletricidade estática é uma carga elétrica que permanece em uma determinada área por um tempo." 

 Mostre ou projete o cartão de vocabulário.   

Explicação: "Hoje aprenderemos sobre os 4 fatos sobre eletricidade estática. 

1. Eletricidade estática está presente na vida cotidiana. 

2. Os objetos carregados com eletricidade estática, atraem ou repelem outros objetos sem que seja 
necessário tocá-los. 

3. Os materiais reagem de forma diferente a objetos carregados com eletricidade estática. 

4. Objetos diferentes produzem cargas diferentes quando friccionados a vários materiais". 



 Exponha o cartaz dos 4 fatos sobre a eletricidade estática.  Refira-se a ele durante toda a lição e enquanto 
estiver explicando. 

Explicação: "Em primeiro lugar, podemos observar a eletricidade estática em nosso dia a dia!  Vou dar-lhes 
alguns exemplos e se você já o experimentou, por favor levante-se.  Depois, antes do próximo exemplo, você 
deve se sentar." 

Pergunta: "Quem alguma vez já recebeu um choque ao tocar em algo ou alguém em sua casa? Quem já teve 
as roupas grudadas entre si quando as retirou da secadora? Quem pulou na cama elástica e depois ficou com 
os cabelos arrepiados? Quem esfregou os pés ou as mãos no tapete, depois tocou em algo e levou um 
choque? Quem escovou os cabelos e ouviu um estalo ou teve o pente ou a escova grudados nos cabelos?  
Quem já esfregou um balão em seus cabelos e viu que ele ficou preso em sua cabeça? Quem já escorregou 
num escorregador e depois ficou com o seu cabelo arrepiado?  Quem viu um raio?"    

 Os alunos devem se levantar e sentar à medida em que você faz essas perguntas.  

Pergunta: "Alguns de vocês podem pensar em outros exemplos de eletricidade estática na vida cotidiana?  
Fale com um colega". 

 Peça que alguns alunos compartilhem o que conversaram com seus colegas.  Confirme ou corrija os 
exemplos que os alunos derem. 

Explicação: "Todos estes são exemplos de eletricidade estática.  A eletricidade estática é maior nas regiões de 
clima mais frio e seco do que em áreas quentes e úmidas. Por isso, provavelmente, é que podemos observar 
muita eletricidade estática em Utah.  A eletricidade estática pode ser útil.  Nós usamos a eletricidade estática 
em tecnologia.  Impressoras e fotocopiadoras usam cargas de eletricidade estática para atrair a tinta ao 
papel.  A eletricidade estática é também utilizada em pulverizadores de tinta e removedores de poeira, como 
os espanadores". 

Explicação: "Em segundo lugar, vamos aprender como os objetos podem se atrair ou se repelir pela ação da 
eletricidade estática.  A eletricidade estática é o acúmulo de cargas elétricas na superfície de um objeto.  
Quando algum objeto tem uma carga elétrica, esta carga pode ser positiva ou negativa.  Da mesma forma 
como aprendemos no magnetismo, que os polos opostos se atraem, as cargas elétricas opostas também se 
atraem.  As cargas elétricas iguais se repelem, assim como as duas extremidades norte de um imã se 
repelem.  Quando um balão é friccionado ou esfregado em nosso cabelo, o balão fica com um acúmulo de 
carga elétrica, uma carga negativa.  Nosso cabelo fica uma carga elétrica positiva.  O cabelo e o balão, então, 
se atraem, porque as cargas opostas se atraem.  É por isso que o cabelo é atraído para o balão.  Se 
aproximássemos dois balões carregados negativamente, eles se repeliriam, se afastariam.  Os objetos não 
precisam se tocar para se atraírem ou repelirem, da mesma forma como acontece com os ímãs.  Vamos fazer 
alguns experimentos sobre isto daqui à pouco." 

Pergunta: "Como as cargas de eletricidade estática são parecidas com os polos norte e sul de um ímã?  Vire-
se para um colega e conversem sobre isso." 

 Peça que alguns alunos compartilhem o que conversaram com seus colegas. 



Explicação: "Em terceiro lugar, vamos aprender que diferentes materiais reagem de forma diferente a 
objetos carregados eletricamente.  Às vezes, eles são atraídos, outras vezes repelidos.  Às vezes, há um estalo 
e, outras vezes, é possível até ver uma faísca. Alguns objetos não reagem a um objeto carregado com 
eletricidade estática, enquanto outros objetos podem ter uma reação muito forte.  Isto está relacionado ao 
fato de número 4." 

Explicação: "Esfregar objetos é uma maneira de carregá-los eletricamente, ou seja, com eletricidade estática.  
Objetos diferentes respondem de forma diferente quando os esfregamos ou friccionamos.  Alguns objetos 
não obterão/acumularão nenhuma carga elétrica.  Alguns objetos poderão obter uma carga fraca, enquanto 
que outros podem obter uma carga bem forte. Vamos praticar todas as informações que aprendemos até 
aqui. Vamos praticar tudo o que aprendemos a respeito dos quatro fatos sobre eletricidade estática." 

Pergunta: "O que você aprendeu sobre eletricidade estática?  Fale para um colega. Cada um de vocês deve se 
revezar lendo sobre cada um dos quatro fatos sobre a eletricidade estática. Quando um colega ler sobre um 
fato, o outro colega da dupla deve explicá-lo com suas próprias palavras ou dar um exemplo. Vamos 
começar!" 

Prática guiada: (13 minutos) 
 
Fato 1: 

Explicação: "Primeiro vamos praticar o que aprendemos sobre eletricidade estática na vida cotidiana. Eu vou 
fazer um desenho no quadro que representará uma situação na qual poderemos observar a presença da 
eletricidade estática no cotidiano. Se você tiver uma ideia sobre o que eu estiver desenhando, você deve 
virar-se para seu colega de dupla e, usando a frase estruturada, dizer: “Eu vejo evidências de eletricidade 
estática quando ______.”  Você deve usar uma frase completa.  Se seu colega concordar com você e achar 
que eu estou desenhando o que você sugeriu, vocês dois devem levantar as mãos.  Eu vou escolher uma 
dupla para que diga o que pensaram e confirmar se eles realmente acertaram o que eu estava desenhando." 

 Escreva ou projete a frase estruturada. 

Use o ciclo de modelagem: 

Professor demonstra:  

Use um bicho de pelúcia, fantoche ou colega imaginário para demonstrar.  Como o professor, desenhe 
roupas grudadas entre si na secadora.  Como um dos colegas, use a frase estruturada para sugerir a sua 
resposta para o seu colega imaginário: "Eu vejo evidências de eletricidade estática quando roupas estão 
grudadas entre si na secadora."  O parceiro imaginário concorda com você e os dois levantam as mãos. 

Professor e um aluno demonstram: 

Selecione um aluno para ajudá-lo a demonstrar.  Como o professor, desenhe roupas grudadas entre si na 
secadora.  O aluno que está demonstrando com você deve usar a frase estruturada e sugerir uma resposta 
para você: "Eu vejo evidências de eletricidade estática quando roupas estão muito juntas entre si na 
secadora."  Você, como o parceiro, concorda e os dois levantam as mãos. 



Dois alunos demonstram:  

Selecione dois alunos para ajudá-lo a demonstrar.  Como o professor, desenhe roupas grudadas entre si na 
secadora.  Um dos alunos deve utilizar a frase estruturada e sugerir uma resposta para o outro: "Eu vejo 
evidência de eletricidade estática quando as roupas ficam grudadas na secadora."  O outro colega concorda e 
ambos levantam as mãos. 

Todos os alunos praticam: 

Proponha algumas rodadas deste jogo. 

Explicação: "Vocês foram muito bem! Você vai jogar este jogo em duplas, em nossa próxima estação.  Vocês 
devem pegar a lousinha branca e um dos colegas da dupla deve desenhar um exemplo de energia estática 
que pode ser observada no cotidiano.  O outro colega deve descobrir o que você estiver desenhando e usar a 
frase estruturada para explicar.  Vocês dois deverão desenhar e escrever a frase estruturada em sua folha de 
registro." 

Fato 2: 

Explicação: "Vamos praticar o que aprendemos sobre o fato dois, observando como os objetos podem ser 
atraídos ou repelidos, sem que se toquem, por causa da eletricidade estática. Nesta atividade, eu vou 
carregar um objeto com eletricidade estática e vocês deverão prever se ele vai atrair ou repelir outro objeto 
e por quê.  Você deve utilizar a frase estruturada: Acho que o/a _______ irá atrair/repelir o/a _________ 
porque ________ (refira-se às cargas positiva ou negativa).  Você deve virar-se para um colega e usar a frase 
estruturada para fazer sua previsão.   

 Escreva ou projete a frase estruturada.  Esfregue um balão em seus cabelos e segure o outro balão na 
outra mão. 

Pergunta: "Você prevê que este balão carregado de eletricidade estática irá atrair ou repelir o outro balão e 
por quê?  Qual deles está carregado positivamente e qual está carregado negativamente?  Vire para um 
colega e use a frase estruturada para fazer sua previsão". 

 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe.  Demonstre usando os balões. 

Explicação: "Este balão atraiu o outro balão porque o balão que esfreguei no meu cabelo ficou com uma 
carga negativa.  Este balão procurou um objeto com carga positiva, porque os opostos se atraem.  O outro 
balão estava carregado positivamente, então foi atraído pelo balão que esfreguei em meu cabelo.  Se eu 
fosse desenhar um diagrama na lousinha branca com as cargas, ele seria mais ou menos assim: 

 Faça um desenho dos dois balões próximos um do outro e escreva em um “carga +” e no outro “carga –“ . 

 Esfregue os dois balões em seu cabelo e segure os dois. 

Pergunta: "O que você prevê: esses dois balões que foram carregados irão atrair-se ou repelir-se e por quê?  
Qual deles está carregado positivamente e qual está carregado negativamente?  Vire para um colega e use a 
frase estruturada para fazer sua previsão". 



 Peça que alguns alunos compartilhem suas respostas com a classe.  Demonstre usando os balões. 

Explicação: "Os balões repeliram um ao outro porque os dois tinham carga negativa. Cargas opostas se 
atraem, cargas iguais se repelem.  Se eu fosse desenhar um diagrama na lousinha branca com as cargas, ele 
seria mais ou menos assim: 

 Faça um desenho dos dois balões se afastando um do outro e escreva nos dois a carga negativa. 

Explicação: "Você vai participar de uma experiência semelhante em dupla na próxima estação. Você irá 
compartilhar os materiais com seu colega e usar a frase estruturada para fazer previsões. Vocês usarão um 
balão, uma lata de refrigerante vazia e outro balão e um pente.  Depois que fizer suas previsões, fará o 
experimento, verificará o que vai acontecer e registrará suas observações na folha de registo, fazendo um 
diagrama e escrevendo as cargas de cada um dos objetos." 

Fato 3: 

Explicação: "Vamos praticar agora o que aprendemos sobre o fato três, carregando um objeto, como um 
balão e usando-o para atrair e ou repelir objetos diferentes.  Vamos observar diferentes reações dos objetos, 
dependendo do que atraímos.  Usaremos as frases estruturadas para fazer e confirmar as previsões com um 
colega: Eu penso que o/a _________  irá _____________ quando se aproximar de um balão carregado 
eletricamente.  Na verdade, o/a __________  se ___________ quando se aproximou de um balão carregado 
eletricamente.  Vire-se para um colega e use a primeira frase estruturada para fazer suas previsões." 

 Escreva ou projete as frases estruturadas no quadro.  Esfregue um balão para carregá-lo com eletricidade 
estática.  Segure os pedaços de lenço de papel. 

Pergunta: Como você acha que os pedaços de papel vão se comportar quando os aproximarmos do balão 
carregado eletricamente?  Use a frase estruturada e fale com seu colega". 

 Peça que alguns alunos compartilhem o que discutiram com seu colega. Coloque o balão carregado 
próximo dos papeis. 

Pergunta: "Como os pedaços de lenço de papel se comportaram quando foram colocados próximos do balão 
eletricamente carregado?  Use a segunda frase estruturada para falar para seu colega sobre o que aconteceu 
nesta experiência. 

Explicação: "Você vai participar de uma experiência semelhante em dupla na próxima estação. Você vai 
compartilhar os materiais com seu colega e usar a primeira frase estruturada para fazer sua previsão e a 
segunda frase estruturada, para registrar o que aconteceu depois da experiência.  Você deve registrar sua 
previsão e observação com frases completas em sua folha de registro." 

Fato 4: 

Pergunta: "Vamos praticar o que aprendemos sobre o fato número quatro, esfregando objetos para carregá-
los eletricamente e verificar quão forte é a carga que eles receberam.  Você vai utilizar as frases estruturadas 
para fazer e verificar suas previsões: Eu penso que o/a ________ acumulará uma maior carga de eletricidade 
estática do que o/a ________ porque __________.  Na verdade, o/a _______ acumulou maior carga de 



eletricidade estática do que o/a ___________." 

 Escreva ou projete as frases estruturadas no quadro.  Esfregue a pele em uma haste de vidro e depois 
esfregue-a em uma haste de metal. 

Pergunta: "Qual das duas hastes você prevê que acumulará maior carga de eletricidade estática? Use as 
frases estruturadas para conversar com seus colegas e fazer previsões." 

 Peça que os alunos levantem as mãos para mostrar qual eles acham que terá a maior carga.  Esfregue a 
pele em uma haste de vidro e depois esfregue-a em uma haste de metal.  Em seguida, teste a carga 
'atraindo e pegando' um pedaço de papel, um balão ou outro objeto.  O bastão de vidro acumulará a 
carga maior. 

 Agora, os alunos devem usar a segunda frase estruturadas para falar com seu colega sobre o que 
aconteceu na depois da experiência. 

 Repita o mesmo procedimento de esfregar um balão no cabelo, esfregando, dessa vez, um saco de 
plástico no cabelo. 

Explicação: "Vocês vão participar de uma experiência semelhante em dupla na próxima estação. Vão 
compartilhar os materiais com seu colega e usar a primeira frase estruturada para fazer sua previsão e a 
segunda frase estruturada, para registrar o que aconteceu depois da experiência.  Você deve registrar sua 
previsão e observação com frases completas em sua folha de registro." 

Prática independente: (28 minutos - 7 minutos em cada estação) 
 
 Distribua as folhas de registo para cada um dos alunos. Neste ponto, os alunos já devem saber o que 

fazer, por toda a demonstração feita.  Se necessário, use novamente o ciclo de modelagem.  
Provavelmente você precisará apenas lembrá-los do seguinte: 

Estação 1: Explicação: "Vocês vão usar a lousinha branca e um dos colegas deve desenhar um exemplo de 
eletricidade estática na vida cotidiana.  O outro colega deve descobrir o que você estiver desenhando e usar 
a frase estruturada para explicar. Vocês dois deverão desenhar e escrever a frase estruturada em sua folha 
de registro." 

Estação 2: Explicação: "Você vai compartilhar os materiais com seu colega e usar a frase estruturada para 
fazer previsões.  Vocês usarão um balão, uma lata de refrigerante vazia, outro balão e um pente.  Depois que 
fizer suas previsões, você fará o experimento. Verificará o que vai acontecer e registrará suas observações na 
folha de registo, fazendo um diagrama e escrevendo as cargas de cada um dos objetos." 

Estação 3: Explicação: "Você vai compartilhar materiais com seu parceiro e usar a primeira frase estruturada 
para fazer previsões e a segunda frase estruturada para registrar o que aconteceu na experiência. Você deve 
registrar sua previsão e observação com frases completas em sua folha de registro." 

Estação 4: Explicação: "Você vai compartilhar materiais com seu parceiro e usar a primeira frase estruturada 
para fazer previsões e a segunda frase estruturada para registrar o que aconteceu na experiência.  Você deve 



registrar sua previsão e observação com frases completas em sua folha de registro." 

 Divida os alunos em quatro grupos e encaminhe-os às diferentes estações.  Escreva as frases estruturadas 
e as orientações para cada grupo na área onde estão organizadas as estações.  Organize e separe os 
materiais necessários para cada estação:   

o Estação 1: lousinhas brancas, marcadores, apagadores para cada dupla 

o Estação 2: balões e pentes para cada aluno e lata de refrigerante de alumínio vazia para cada 
dupla 

o Estação 3: Monte esta estação perto de uma pia com torneira, Cheerios, cordão ou barbante, 
papel para cada dupla e balão para cada aluno.  

o Estação 4: lã, balões, pentes, lápis de madeira, moedas, colheres de plástico, chaves, lenço de 
papel cortado em quadradinhos. 

 Dê 7-10 minutos para que completem a atividade em cada uma das estações (mas este tempo pode ser 
variável). Os alunos trabalharão em grupos, mas deverão escrever cada um em sua própria folha de 
registo. Circule pela sala e certifique-se de os alunos estão compreendendo as tarefas, usando as frases 
estruturadas e o português para se comunicarem. 

 Recolha as folhas de registo para usar como avaliação formativa dos objetivos de linguagem e de 
conteúdo. 

Exploração guiada (5 minutos) 

Pergunta: "Agora que aprendemos sobre a eletricidade estática, alguém tem alguma ideia sobre como o 
relâmpago é formado?  Vire-se para um colega e converse sobre isso." 

 Peça que algumas duplas compartilhem suas ideias com a turma. 

Explicação: "Vamos usar este balão e esta lâmpada para nos ajudar a entender como que acontece." 

 Carregue eletricamente um balão, esfregando-o no pedaço de lã.  Segure o balão carregado muito perto 
do bastão de vidro.  Deve acontecer uma faísca.  Se apagar as luzes da sala, talvez os alunos possam vê-la 
melhor. 

Explicação: "Como já aprendemos, o balão recebe uma carga negativa e é atraído por um objeto que tenha 
carga oposta. Neste caso, o bastão de vidro. Como resultado dessa atração, podemos ver uma faísca.  Da 
mesma forma acontece com o relâmpago.  Numa nuvem, temos muitos pequenos pedaços de gelo que são 
leves e também gotas de água que são mais pesadas.  Os pequenos pedaços de gelo, ou os cristais de gelo, 
ficam na parte superior da nuvem, enquanto que as gotas de água, mais pesadas, ficam na parte de baixo da 
nuvem. Conforme elas se movem no ar (na atmosfera), elas se chocam, batem umas nas outras. Essas 
colisões geram uma carga elétrica. Depois de algum tempo, toda nuvem fica carregada eletricamente.  A 
parte superior da nuvem, onde estão os cristais de gelo, fica carregada positivamente e a parte inferior da 
nuvem, onde estão as gotinhas de água fica carregada negativamente. Uma vez que os opostos se atraem, as 



cargas negativas na parte inferior da nuvem procuram por cargas positivas que possam estar em diferentes 
locais como montanhas, árvores, outras nuvens ou até mesmo nas pessoas.  Em uma tempestade, as cargas 
positivas fazem um caminho que vai do chão para cima e as cargas negativas fazem um caminho que vai das 
nuvens para o chão.  Quando essas cargas se chocam, se encontram, há um estalo e os relâmpagos 
produzem uma faísca que podemos ver."2 

Pergunta: "Você poderia comparar um relâmpago com um dos nossos experimentos sobre a eletricidade 
estática? Converse com um colega e explique como o relâmpago acontece, compare-o a algo que 
aprendemos hoje sobre eletricidade estática". 

 Peça que algumas duplas compartilhem suas ideias com a turma. 

Encerramento: (2 minutos) 

Retome os objetivos: Peça que todos releiam os objetivos em voz alta.  O colega 2 deve pedir ao colega 1 que 
lhe diga algo que aprendeu hoje.   

Aplicação no cotidiano: Incentive os alunos a fazer algumas experiências com eletricidade estática em casa.  
Diga-lhes para procurar exemplos de eletricidade estática na vida cotidiana e fazer previsões sobre o tipo, a 
força das cargas e o que poderia ser atraído ou repelido. Dê oportunidade para que numa próxima aula 
possam compartilhar as experiências que fizeram em casa. 

Avaliação: 
Observe as conversas dos alunos durante a prática guiada para avaliar o domínio do objetivo de linguagem.   
Observe os alunos trabalhando juntos as estações para avaliar seu domínio do objetivo de conteúdo . 
Recolha as folhas de registo como avaliação formativa dos objetivos de linguagem e de conteúdo.   
Ideias Adicionais: 
 Uma lição separada sobre relâmpago usando lição de interconexões eletricidade estática e relâmpago na 

página 195 ou usando a lição na UEN intitulado Stuck em você pode encontrar em: 
http://www.uen.org/Lessonplan/preview?LPid=11345 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Assista ao vídeo sobre a formação de raios e relâmpagos em: 
https://www.youtube.com/watch?v=IwIOZo1UQ6M 
 

http://www.uen.org/Lessonplan/preview?LPid=11345
https://www.youtube.com/watch?v=IwIOZo1UQ6M


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ELETRICIDADE 
ESTÁTICA: 

É o acúmulo de uma carga 
elétrica na superfície de um 

objeto. 



4 fatos sobre eletricidade estática: 
 

1. Eletricidade estática está presente na vida cotidiana. 

2. Os objetos carregados com eletricidade estática, 

atraem ou repelem outros objetos sem tocá-los. 

3. Diferentes materiais reagem de forma diferente a 

objetos carregados com eletricidade estática. 

4. Objetos diferentes acumulam cargas diferentes 

quando friccionados em variados materiais. 



 

ESTAÇÃO 1: 
Eu vejo evidências de eletricidade 
estática quando ______________.   
 

ESTAÇÃO 2: 
Eu penso que o/a ________________ irá 
atrair/repelir o/a ___________ porque 
__________ (referir-se às cargas positivas 
e negativas) 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ESTAÇÃO 3: 
Eu penso que o/a _____________ irá 
__________ quando aproximado a um 
balão carregado eletricamente.   
 
Na verdade, o/a  ________ quando 
aproximado de um balão carregado 
eletricamente.   
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ESTAÇÃO 4: 
Eu penso que o/a __________ acumulará 
maior carga de eletricidade estática do 
que o/a ______________ porque ___________.  
 
Na verdade, o/a _______ acumulou 
maior carga de eletricidade estática do 
que o/a ___________." 
 



ESTAÇÃO 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS: lousinhas brancas brancos, marcadores 
e apagadores para cada dupla 

INSTRUÇÕES: 
1. Você e seu colega irão compartilhar a lousinha branca, o marcador 

e o apagador.   
2. O colega 1 desenhará um exemplo de eletricidade estática na vida 

cotidiana.   
3. O colega 2 deve adivinhar o que está sendo desenhado e usar a 

frase estruturada para dizer.   
4. Vocês dois deverão desenhar e escrever a frase estruturada em 

sua folha de registro.   
5. Em seguida, o colega 2 desenhará e o colega 1 vai adivinhar e usar 

a frase estruturada para dizer o que ele está  desenhando. 



ESTAÇÃO 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS: balões e pentes para cada um, lata de 
refrigerante de alumínio  vazia para cada dupla 

INSTRUÇÕES: 
1. Você terá seu próprio balão, mas dividirá uma lata de refrigerante vazia com um 

colega.   
2. Faça uma previsão sobre o que vai acontecer quando você carregar eletricamente o 

balão e colocá-lo próximo da lata de refrigerante, usando as frases estruturadas.   
3. Escreva as previsões em sua folha de registo.   
4. Esfregue o balão em seus cabelos.  Junto com seu colega, aproximem o balão da lata de 

refrigerante e observe o que acontece. 
5. Registre suas observações na sua folha usando um diagrama e identificando as cargas 

como + ou -.   
6. Esfregue o balão em seus cabelos e depois passe o pente nos seus cabelos para 

carregar eletricamente os dois, o balão e o pente.  Faça a previsão do que acha que 
vai acontecer e, usando as frases estruturadas, registre-a em sua folha. Aproxime o 
balão do pente e observe o que vai acontecer. Registre o que observou em sua folha, 
com um diagrama, identifique e escreva as cargas em seu diagrama. 



ESTAÇÃO 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS: pia com torneira e um pouco de Cheerios para 
compartilhar com o grupo, cordão ou barbante  e papel para cada 
dupla, balão para cada aluno. 

INSTRUÇÕES: 
1. Faça uma previsão sobre o que vai acontecer quando você carregar eletricamente um balão e 

colocá-lo próximo da água corrente da torneira, em dupla. Escreva sua previsão na Folha de 
Registro, usando a frase estruturada. 

2. Esfregue seu próprio balão em sua cabeça e coloque-o ao lado de água corrente da torneira.  Use a 
frase estruturada e escreva, em sua folha, o que aconteceu. 

3.  Amarre um Cheerio numa das extremidades do barbante ou cordão e prenda a outra extremidade 
à sua mesa, de forma que o Cheerio fique pendurado pelo cordão.  Faça previsões, escreva-as 
em sua folha de registo. Carregue seu balão, aproxime-o do cordão com Cheerio, observe o que 
acontece. Fale o que realmente aconteceu usando uma frase estruturada e, depois, escreva-a 
em sua folha. 

4.  Coloque um pedaço de papel sobre a mesa. Faça previsões. Escreva-as em sua folha de registo. 
Carregue seu balão, aproxime-o do cordão com Cheerio, observe o que acontece. Fale o que 
realmente aconteceu usando uma frase estruturada e, depois, escreva-a em sua folha. 



ESTAÇÃO 4: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATERIAIS: lã, balões, pentes, lápis de madeira, moedas, colheres 
de plástico, chaves, lenços de papel cortados (todos esses materiais 
serão compartilhados) 

INSTRUÇÕES: 
1. Compartilhe a lã, o balão e o pente com um colega. 
2. Faça previsões se o balão ou o pente terá a carga mais forte, usando a frase estruturada. 
3. Escreva sua previsão na folha de registo. 
4. Esfregue (friccione) o balão e o pente em um pedaço de lã (não use seu cabelo).  Coloque-os 

próximos do lenço de papel picado e observe qual deles atrairá mais pedaços do lenço.  Mais 
pedaços de lenço = carga mais forte. 

5. Escreva qual dos objetos acumulou a maior carga usando a frase estruturada. 
6. Escreva o que observou na folha de registo. 
7. Compartilhe o lápis de madeira, a lã e a moeda com seu colega e faça previsões sobre qual terá a 

carga mais forte usando a frase estruturada. Escolha dois materiais, esfregue-os na lã, aproxime-os 
dos papeis picados e observe qual deles teve a carga mais forte. Use a frase estruturada e escreva 
suas observações na folha de registo. 

8. Compartilhe o lápis de madeira, a lã e a moeda com seu colega e faça previsões sobre qual terá a 
carga mais forte usando a frase estruturada. Escolha dois materiais, esfregue-os na lã, aproxime-os 
dos papeis picados e observe qual deles teve a carga mais forte. Use a frase estruturada e escreva 
suas observações na folha de registo. 
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