
5a Série 
 

Lição:   
Eletricidade parte 3 

Reference to English Interconnections Lesson 
Pg de projetos de circuito. 217   

Currículo de Ciências: Standard 4 Objetivo 2 
Objetivos de conteúdo: Objetivos de Linguagem: 
Os alunos serão capazes de criar, em grupo, o 
modelo de um circuito completo, usando uma 
fonte de energia, um interruptor, uma 
campainha ou lâmpada e um condutor para o 
caminho da eletricidade. 
 
Eu posso criar o modelo de um circuito 
completo, usando uma fonte de energia, um 
interruptor, uma campainha ou lâmpada e um 
condutor para o caminho da eletricidade, em 
grupo. 
 

Os alunos serão capazes de nomear os componentes 
de um circuito elétrico e descrever o processo de 
construção desse circuito, participando de um 
experimento em grupo. 
 
 
Eu posso nomear as partes de um circuito elétrico e 
explicar como construí esse circuito, participando de 
um experimento em grupo. 

Pergunta essencial: 
 
 
Em que situações/materiais eletricidade estática 
se acumula?   
Como o fluxo das cargas elétricas depende do 
tipo de material ou dos componentes de um 
circuito? 
 
 

Vocabulário acadêmico para o mural de palavras: 
 
Ouvir: eletricidade, circuitos elétricos, fonte de 
energia, caminho, trajetória, carga, controle, indicador, 
condutor, isolante  
Falar: eletricidade, circuitos elétricos, fonte de energia, 
caminho, trajetória, carga, condutor, isolante 
Ler: eletricidade, circuito elétrico, fonte de energia, 
caminho, trajetória, carga, condutor, isolante 
Escrever: eletricidade, circuito elétrico, fonte de 
energia, caminho, trajetória, carga, condutor, isolante 
 
Frases estruturadas: 
Use as frases estruturadas das duas lições anteriores.  
 

Materiais: 
 Máscara de ladrão 

 Peças ou partes de um circuito da lição 
anterior 

 2 pedaços de papelão 5 "x 8" para cada grupo 

 2 pedaços de folha de alumínio de 3 "x 10" 
para cada grupo 

 2 canudos para cada grupo 

 Fita adesiva para cada grupo 

 Furador para cada grupo 

Vocabulário adicional da lição: 
 
Clipe de papel, bateria, fio, lâmpada, colher de plástico, 
canudo, folha de alumínio, blocos de madeira, lixa, 
pastas de arquivo, tacha, papel de construção 
 
 
 
 
 



 2-3 pedaços de fio para cada grupo 

 Bateria de 9V para cada grupo 

 Uma campainha ou uma lâmpada para cada 
grupo 

 Folhas de alumínio adicionais 

 Cartões adicionais 

 Canudos adicionais 

 Fita adesiva adicional 

 Fio adicional 

 Pilhas D 

 Clipes de papel  

 Colheres de plástico  

 Bloco de madeira 

 Lixas 

 pastas de arquivo 

 Tachas 

 Papel de construção 

 Papel em branco para cada grupo 

 Questionário (1 para cada aluno) 

Lição:   Tempo de instrução: 50 Minutos 
Abertura: (4 minutos) 
 
Gancho: Vá para sala de aula, vestido como um ladrão com uma máscara sobre seus olhos. 

Pergunta: "Eu estou vestido como um ladrão.  Os ladrões roubam coisas.  Você pode pensar em 
algumas coisas que as pessoas fazem para proteger seus pertences? O que vocês acham que podemos 
fazer para nos proteger usando nossos conhecimentos sobre circuitos elétricos?" 

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

Explicação: "Vocês tiveram grandes ideias! Muitos de vocês disseram que poderíamos fazer algum tipo 



de alarme usando nossos conhecimentos sobre os circuitos.  Talvez nós devêssemos experimentar!" 

Apresente os objetivos: Peça que os alunos leiam os objetivos em voz alta.  Peça que o colega 1 pergunte 
ao colega 2 uma informação que aprenderemos hoje, que o colega 2 responda e dê uma evidência de que 
aprendemos.  

Introdução ao Novo Material  (instrução direta): (5 minutos) 
 
Explicação: "Vamos rever o que aprendemos em nossa última aula.  Aprendemos que há, pelo menos, três 
componentes necessários para se construir um circuito elétrico.  Vire para um colega e fale quais são esses 
três componentes". 

 Mostre esses componentes: a fonte de alimentação, o caminho e a carga. Peça que alunos falem seus 
nomes em voz alta.   

Explicação: "Existem dois outros componentes que podem fazer parte de um circuito, embora não sejam 
obrigatórios. Vire para um colega e diga quais são esses componentes opcionais". 

 Mostre os dois componentes: o controle e o indicador. Peça que os alunos falem seus nomes em voz 
alta. 

Explicação: "Lembrem-se de que um circuito precisa ser como um círculo para funcionar.  Os fios precisam 
sair da fonte de energia, ir para o dispositivo e voltar novamente para a fonte de energia, assim a corrente 
elétrica pode circular.  Em nossa última aula, aprendemos sobre os objetos que podem ser conectados ao 
caminho ou trajetória e que podem servir como condutores para que a carga elétrica continue a fluir.  
Muitos circuitos tem um controle, como um interruptor, que permite que ele seja desligado e ligado.  
Quando o interruptor está desligado, cria-se uma lacuna no circuito, então, ele não é mais um círculo 
completo e, por isso, a corrente não pode fluir. Quando o interruptor é ligado, ele fecha novamente o 
circuito e a eletricidade pode circular novamente e fazer o dispositivo funcionar. Os circuitos não precisam 
de um controle ou de um indicador para trabalhar, mas muitos deles têm esse componente." 

Pergunta: "Você se lembra como construímos um circuito em nossa última aula? Vire-se para um colega e 
explique como vocês trabalharam em grupos para construir um circuito". 

 Selecione uma dupla de alunos para compartilhar o que eles conversaram com a classe.   

Prática guiada: (14 minutos) 
 
Explicação: "Hoje nós construiremos outro circuito e, desta vez, poderemos usá-lo como um alarme contra 
assaltantes."  

 Divida a classe em grupos de 4-5 alunos.  Distribua os materiais: 2 pedaços de papelão 5 "x 8", 2 
pedaços de folha de alumínio 3 "x10", 2 canudos, fita adesiva, um furador, 2-3 pedaços de fio, bateria 
de 9v e uma campainha ou uma lâmpada (uma campainha seria mais divertido). 

Explicação: "Vamos usar todo o nosso conhecimento sobre circuitos e a linguagem que aprendemos para 
construir e falar sobre este circuito.  Revezem-se no seu grupo, usem frases completas e/ou as frases 



estruturadas que utilizamos em nossas aulas anteriores, para discutir sobre as partes do circuito e os 
condutores e isolantes.  Vamos construir este alarme juntos, um passo de cada vez. " 

 Peça que os alunos sigam os passos, um de cada vez, conforme você for orientando a classe:1 

o Prenda a folha de alumínio com a fita adesiva nos pedaços de papelão, deixando um pedaço em 
cada uma das pontas, para virar na parte de trás.  Vire as extremidades da folha na parte de trás 
do papelão.  Faça um furo cerca de 1" distante do final de cada um dos cartões. 

o Coloque um dos cartões, com a parte do alumínio para cima, na mesa.  Coloque um canudo em 
cada uma das extremidades do cartão (mais ou menos a 2-3'' do final) e, em seguida, coloque o 
outro cartão, sobre os canudos , também com a parte do alumínio para cima.  Prenda o 
conjunto com fita adesiva para que os canudos não se movimentem. 

o Descasque as pontas dos dois pedaços de fios e passe-os em cada um dos furos.  Crie um 
circuito usando os fios, uma bateria e um alarme ou uma lâmpada (como mostra o esquema no 
final da lição) 

o Coloque o seu alarme de assaltantes no chão.  Quando alguém pisar nele, os cartões cobertos 
com a folha de alumínio irão se tocar e completar o circuito, acionando assim o alarme ou a 
lâmpada!  Você pode esconder seu alarme debaixo de um tapete e fique de olho! 

Pergunta: "Quais são os componentes do seu circuito? Conversem sobre isso em seus grupos." 

 Peça que alguns alunos compartilhem o que discutiram em seus grupos.  Deixe que consultem o nome 
dos componentes, caso seja necessário. 

Prática independente: (25 minutos) 
 
Explicação: "Vocês terão, agora, a oportunidade de utilizar os materiais que estiverem disponíveis ou 
mesmo outro que encontrarem na sala de aula, para criarem seu próprio circuito. Sejam criativos e criem 
um jogo, uma máquina ou um alarme.  Você pode desmontar o alarme que fizemos e usar os materiais, 
bem como usar alguns outros materiais que estão nesta mesa. Cada grupo terá alguns pedaços de papel 
para desenhar o esboço do circuito que o grupo quer fazer. Podem vir e pegar os materiais de que 
precisam. Vejam se conseguem fazer sua ideia funcionar!  Usem as frases estruturadas que já utilizamos 
em nossas últimas aulas.  Não se esqueçam de se revezar trabalhando com os materiais e ideias, todos do 
grupo devem participar. " 

 Distribua algumas folhas de papel em branco para cada grupo de alunos.  Coloque sobre uma mesa, na 
frente da classe, os materiais adicionais como: folhas de alumínio, clipes de papel, colheres de plástico, 
blocos de madeira, arame, lixas, pastas de arquivo, tachas e papel de construção.  Mostre aos alunos os 
diferentes materiais que poderão utilizar em seu projeto. Eles devem conversar e desenhar o projeto 
antes de escolher os materiais. Eles podem olhar para os materiais, sempre que precisarem. 

                                                        
1 Veja o esquema no final desta lição 



 Dê  15 minutos para que os grupos trabalhem em seus projetos. 

 Peça que cada grupo apresente seu projeto, descreva os diferentes componentes e como eles 
funcionam.  Eles devem dizer se a ideia que tiveram permitiu ou não que a lâmpada acendesse ou a 
campainha tocasse. 

 Distribua o questionário de eletricidade para que os alunos o respondam individualmente. Use este 
questionário como avaliação somativa do domínio dos objetivos de linguagem e de conteúdo desta 
unidade. 

Fechamento: (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 e uma evidência de que aprendeu. 

Aplicação no cotidiano: Incentive os alunos a fazer experiências com os materiais que tiverem em casa.  
Incentive-os a criar suas próprias máquinas com circuitos.  Alerte os alunos para não experimentem com 
tomadas elétricas ou qualquer dispositivo que se conecte na rede de eletricidade.  Isso é perigoso!  Dê aos 
alunos a oportunidade de compartilhar, em uma próxima aula, o que eles criaram 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, durante a prática independente, para avaliar seu domínio do 
objetivo de conteúdo. 
Recolha os questionários como uma avaliação somativa dos objetivos de linguagem e de conteúdo desta 
unidade.   
Ideias Adicionais: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONTE DE 
ENERGIA CONTROLE 

caminho 

cargaindicador 



Ticket de saída 
 
Nome___________________________________________________        Data _______/______/________ 
 
1.  Dê 2 exemplos de eletricidade estática em nosso dia a dia. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
2.  Dê um exemplo de eletricidade estática, atraindo um objeto. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
3.  Dê um exemplo de dois objetos que se repelem por causa da eletricidade estática. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
4.  Qual é o papel da eletricidade estática quando acontece um relâmpago? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
5.  Quais são os 3 componentes essenciais de um circuito elétrico? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
6.  Escreva 2 objetos que possam ser condutores em um circuito elétrico. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
7.  Que propriedades os objetos devem ter para funcionarem como condutores? 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
8.  Escreva 2 objetos que podem ser isolantes e impedir o fluxo da eletricidade. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 



9.  Desenhe e identifique os componentes de um circuito elétrico completo?  (5 componentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Descreva um circuito elétrico em funcionamento, identifique os componentes e como eles funcionam 
juntos?  (pense em uma máquina específica ou em um circuito que construiu)  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 


