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Caros professores;   

 

Apresento uma sequência de atividades desenvolvidas com uma turma de 

3°ano do Ensino Médio, na disciplina Física, envolvendo o conteúdo de eletrostática, 

mais especificamente os conceitos de carga elétrica e processos de eletrização. 

Esta sequência é o produto da pesquisa de mestrado realizada por mim cujo título 

foi: “O lúdico no Ensino de Física: Eletrostática via Quadrinhos”; sob orientação da 

professora Maria Eugênia Silva Nunes, no programa de Mestrado Profissional de 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto. 

O trabalho teve como objetivo principal utilizar metodologias diversificadas de 

ensino à luz da teoria da Aprendizagem Significativa de David P. Ausubel, e da 

Aprendizagem Significativa Crítica de Marco Antônio Moreira, buscando uma 

aprendizagem significativa dos conceitos de Eletrização estática.  

As HQs produzidas pelos alunos ao final da aplicação da Sequência Didática 

evidenciaram a aprendizagem significativa dos conceitos relacionados à 

Eletrostática.  

Assim, as atividades aqui descritas poderão servir como suporte para o 

ensino e a aprendizagem significativa dos conceitos de eletrostática. Estas 

atividades foram preparadas de forma a possibilitar a participação ativa do 

educando, de maneira a favorecer uma compreensão apropriada dos conceitos.  

.    

 

Paloma 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Introdução 
 

A física é a área da ciência que investiga os fenômenos da natureza. Na 

busca pela compreensão de tais fenômenos são formuladas hipóteses, que podem 

ser aceitas ou descartadas com base em sua comprovação empírica. O cotidiano 

das pessoas está cercado de fenômenos naturais e de equipamentos tecnológicos 

cujos princípios são objetos de estudo da física. O arco-íris, a chuva, os raios, o 

eclipse, os computadores e os aparatos eletromagnéticos, são alguns exemplos 

mais corriqueiros. Podemos pensar então que o próprio cotidiano dos estudantes 

está repleto de elementos motivadores para a exploração e aplicação de conceitos 

físicos. Na verdade, a proposta que se espera no currículo é que os estudantes de 

ensino médio tenham no ensino de física uma contribuição para a formação de uma 

cultura científica, que os permita interpretar os fenômenos naturais que estão 

sempre em transformação (SANTOS, 2013, p.3). 

Segundo Carmo (2009) ainda é muito comum as aulas de física ter um ensino 

focado em uma comunicação excessivamente matemática, ligado a um método 

expositivo aglutinado de informações segundo o qual é o professor que apresenta os 

conceitos científicos. Acreditamos que seja importante que o professor se esforce 

para oferecer atividades nas quais os alunos sejam estimulados a pensar, descobrir 

soluções, buscando sempre a formação do conceito. É fundamental, então, que os 

educadores deem suporte aos estudantes, e tenham em mente a participação ativa 

do aluno em expor suas ideias e opiniões sobre os fenômenos estudados. É também 

importante provocar debates, encorajar os estudantes para que estes adquiram 

segurança e envolvimento com as práticas científicas (MORTIMER, 1998, p.2). 

Propomos aqui um ensino de física lúdico, oferecendo uma sequência 

didática para ensinar conceitos de carga elétrica e eletrização, via estratégias 

diversificadas de ensino utilizando, dentre outros recursos, Histórias em Quadrinhos 

(HQs), massa de modelar e vídeos.  

 

 

 

 

 

 



Sequência Didática para o ensino de Eletrostática. 

 

Aula 1: Questionário 1 e História da Eletricidade. 

 

Aula 2: Vídeo “Tudo se Transforma, História da Química, História dos 

Modelos Atômicos”. 

 

Aula 3: Reprodução dos modelos atômicos via modelagem em massinha. 

 

Aula 4: Apresentação de Slides, HQ’s e textos nos quais são abordados 

conceitos físicos sobre carga elétrica e processos de eletrização. 

 

Aula 5: Simulação Balloonspt_BR, disponível na plataforma PhET e 

Questionário 2. 

 

Aula 6: Atividades experimentais em grupo. 

 

Aula 7: Leitura e debate de um artigo científico 

 

Aulas 8, 9 e 10: Realização da oficina de confecção de HQ’s, com o tema 

carga elétrica e processos de eletrização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 1: Questionário e Organizadores Prévios 

 

Objetivos: Mensurar quais subsunçores estão presentes na estrutura 

cognitiva dos alunos via Questionário 1.   

Construir organizadores prévios via debate na conversa de roda. 

 

Procedimentos: avaliação por meio de questionário oral. 

 

Descrição da Atividade: Disposição dos alunos em formato de roda de 

conversa, onde além de debater sobre o conteúdo, nesse primeiro contato, 

mensurar o grau de conhecimento de conceitos fundamentais por parte deles e 

trabalhar conceitos faltantes via debate (organizadores prévios). 

 

QUESTIONÁRIO 1 

 

ORAL (VERIFICAÇÃO DE SUBSUNÇORES) 

 

1) O que é eletricidade? 

 

2) Como seria sua vida sem a eletricidade? 

 

3) Como vocês acham que a eletricidade foi descoberta?  

 

4) O estudo da eletricidade originou-se no século VI a.c. Como e quem identificou os 

primeiros fenômenos elétricos?  

 

5) Alguns nomes importantes na história da eletricidade são Willian Gilbert, Du Fay, 

Benjamim Franklin dentre outros. Alguém sabe falar algo sobre eles, a sua 

importância e contribuição dentro da história da eletricidade? 

 

6) Fenômenos físicos naturais ligados à eletricidade, tais como relâmpagos 

causavam medo e eram considerados como magia. Vocês saberiam dizer por quê? 

 



7) O que é um átomo? 

 

8) O que é carga elétrica ? 

 

Organizadores prévios” para o ensino de eletrostática 

 

Analisando os resultados do Questionário 1, o professor pode avaliar quais 

conceitos “subsunçores” não estão bem estabelecidos para os seus estudantes.  

Após a primeira parte da aula o professor pode fazer intervenções e explicar 

conceitos que ainda não estejam presentes na estrutura cognitiva de seus alunos 

(Organizadores Prévios), apresentando algumas HQs. Como exemplos, mostramos 

as HQs utilizadas durante a primeira aula durante a aplicação da Sequência 

Didática. 

 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica


 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 
 

 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica


 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica 

 

Uma sugestão de utilização dessa primeira aula, caso haja tempo, seria 

primeiramente aplicar o Questionário e, após a análise do mesmo, fazer uma 

segunda aula com foco nos Organizadores Prévios. 

 

 

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAhQhwAC/larry-gonick-introducao-ilustrada-a-fisica


Aula 2: Vídeo “Tudo se Transforma, História da Química, História dos Modelos 

Atômicos”. 

 

Objetivos: Apresentar os diferentes tipos de modelos atômicos.  

 

Procedimentos: Utilizar um vídeo que apresente a evolução dos modelos 

atômicos. 

 

Descrição da Atividade: Levar os alunos para uma sala de multimídia, em 

que irão assistir ao vídeo: “Tudo se Transforma, História da Química, História dos 

Modelos Atômicos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 3:  Reprodução dos modelos atômicos via modelagem em 

massinha. 

 

Objetivos: Reproduzir os modelos atômicos via modelagem em massinha. 

 

Recursos: Cartolina, giz de cera, massa de modelar, barbante, pincel 

colorido. 

 

Descrição da Atividade: organizar os alunos em grupos e orientá-los a 

discutir o que deve ser representado nas cartolinas.  

 

Exemplos de alguns alunos fazendo a atividade, registrado em fotos: 

 

       

 



 

Nesta aula, sugiro como coleta de dados que o professor faça um registro 

com fotos para discussões futuras com os estudantes.  

 

  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 4: Apresentação de Slides e HQ’s  

 

Objetivos: Abordar os processos de eletrização e o conceito de carga elétrica 

por meio de slides e HQs. 

 

Recursos: Computador, pen drive e telão. 

 

Descrição da Atividade: Levar os alunos para uma sala de multimídia e 

apresentar os conceitos sobre carga elétrica e eletrização. 

 

Tabela 1: Sequência de slides  - sugestão: (www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio) 

 

Transparência Assuntos abordados 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Apresentação dos autores. 

Toda a matéria é constituída de átomos...Sua constituição… 

Corpos carregados eletricamente. 

Condutores Eletrizados Ligados à Terra. 

Princípio de atração e repulsão 

Corpos bons e maus condutores. 

Eletrização por atrito. 

Eletrização por contato. 

Eletrização por indução. 

Eletroscópio de folhas. 

Gerador de Van de Graaff 

Gerador de Van de Graaff 

Referências na internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educacional.com.br/upload/dados/materialapoio


Slide 1 
 

Processos de Eletrização

Física

Prof. Paloma Lacerda

 
Slide 2 

 

Toda a matéria é constituída de átomos... 

Sua constituição…

núcleo - região constituída basicamente por dois tipos 
de partículas. 

- Prótons (apresentam massa e dotadas de carga 
elétrica positiva).

- Nêutrons (apresentam massa praticamente igual a 
do prótons e possuem carga elétrica nula).

eletrosfera - região constituída pelos elétrons.

- Elétrons são partículas que apresentam massa 
extremamente reduzida, dotadas de carga elétrica 
negativa e de valor absoluto igual a dos prótons.

Imagem: 

Representação da 

estrutura atômica 

do átomo de 

hélio-4

 



Slide 3 
 

Corpos carregados eletricamente

Corpos carregados apresentam o número de 

prótons diferente do número de elétrons.

 Negativamente - Há um excesso de elétrons

no corpo.

 Positivamente – Há uma falta de elétrons no 

corpo

 

Slide 4 
 

CONDUTORES ELETRIZADOS 

LIGADOS À TERRA

Quando um condutor estiver eletrizado 

positivamente, elétrons sobem da Terra para o 

condutor, neutralizando seu excesso de cargas 

positivas.   Quando um condutor estiver eletrizado 

negativamente, seus elétrons em excesso escoam 

para a Terra.

 



Slide 5 
 

Princípio de atração e repulsão

“Cargas elétricas de mesmo sinal se 

repelem e cargas elétricas de sinais 

diferentes se atraem.”

Para explicar as causas dessas interações podemos 

dizer  que elétrons e prótons possuem carga elétrica 

de espécies diferentes.

 
Slide 6 
 

CORPOS BONS E MAUS CONDUTORES 

DE ELETRICIDADE

Os materiais onde as cargas se conservam no lugar 
onde elas surgem são chamados isolantes, maus 
condutores ou dielétricos. Exemplo: Vidro

Os materiais onde as cargas se espalham 
imediatamente são chamados condutores.    

É o caso dos metais.    

Nos condutores metálicos,  os elétrons mais 
afastados do núcleo são fracamente ligados ao 
mesmo podendo abandonarem o átomo e movem-se 
pelos espaços interatômicos - esses são os 
chamados elétrons livres.

 



Slide 7 
 

PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO 

Eletrização por atrito

Atritando-se  dois 

corpos  A e B,  os 

elétrons são 

forçados a passar 

de um corpo para 

o outro,  ficando 

um carregado 

positivamente e o 

outro carregado 

negativamente.

 
 
Slide 8 

 

PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO 
Eletrização por contato

Colocando-se em contato dois condutores, um 

eletrizado e o outro neutro, este se eletriza com 

cargas do mesmo sinal de A.

 



Slide 9 

 

PROCESSOS DE ELETRIZAÇÃO 
Eletrização por Indução

Na eletrização por indução , o induzido eletriza-se 

com carga de sinal contrário ao indutor.  A carga do 

indutor não se altera.

  
Slide 10 
 

ELETROSCÓPIO DE FOLHAS

Para determinar o sinal da carga do corpo que irá ser testado, 
deve-se carregar o eletroscópio anteriormente com cargas de 
sinal conhecido.   Quando aproximamos o corpo em teste, dois 
casos são possíveis de ocorrerem:

a) se as lâminas abrirem mais, o corpo em teste possui cargas 
com o mesmo sinal das cargas do eletroscópio.

b) se as lâminas se aproximarem, o corpo possui cargas de sinal 
contrário às do eletroscópio.

 



Slide 11 

 

Gerador de Van de Graaff

 Projetado para produzir energia 

estática. A máquina foi 

empregada em física nuclear

para produzir as tensões muito 

elevadas necessárias em 

aceleradores de partículas.

 Versões pequenas do gerador 

são freqüentemente vistas em 

demonstrações sobre 

eletricidade.

 
Slide 12 
 

Gerador de Van de Graaff

É uma máquina 

eletrostática na qual 

um gerador de alta 

voltagem fornece 

cargas elétricas a uma 

correia móvel que as 

conduz para uma 

cúpula metálica onde 

é atingida uma 

voltagem 

elevadíssima. 

 



Slide 13 
 

Na internet…

Seguem alguns exemplos sobre processos 

de eletrização:

 http://www.youtube.com/watch?v=K9J-

2m8pqj4

 http://www.youtube.com/watch?v=i_z7o6NyH

WA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUGESTÂO 

Histórias em Quadrinhos utilizadas na aula  

 

Eletrização por Atrito 

 

Fonte: http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html  

 

Eletrização por Contato 

 

 

Fonte: http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html 
 

Eletrização por Indução 

 

 

Fonte: http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html 

http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html
http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html
http://professorviegas.blogspot.com/p/fisica-3.html


 

   

 

   

                                  Fonte: https://www.efeitojoule.com/2011/05/vestibulario-estudando-eletrizacao.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.efeitojoule.com/2011/05/vestibulario-estudando-eletrizacao.html


 

Aula 5: Questionário 2 e Simulação Balloonspt_Br 

 

Objetivos: Visualizar a eletrização por atrito e suas causas.  

 

Recursos: Computadores e simulador computacional: Disponível em: 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-

static-electricity_pt_BR.html Acesso em: 15/03/2017.   

 

Descrição da Atividade: Antes de iniciar a simulação apresenta-se o 

Questionário 2. Esse Questionário é dividido em duas partes: as questões de 1 a 7 

servem como um roteiro para explorar a simulação; as questões restantes são mais 

gerais e servem para trabalhar os conceitos aprendidos nessa aula e em aulas 

anteriores. 

A simulação PhET Balloons apresenta de um a dois balões, uma blusa e uma 

parede, todos inicialmente eletricamente neutros. O estudante pode atritar um ou os 

dois balões na blusa e observar a transferência de cargas. Além disso, há a 

possibilidade de se aproximar o balão da parede e observar o que acontece com as 

cargas de ambos. 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_pt_BR.html


QUESTÕES EXPLORATÓRIAS: 

 

1) Antes de iniciar a simulação, considerando o n° de cargas positivas e 

negativas, indique quais os objetos apresentados estão no estado neutro? 

 

2) Ao analisar a simulação do PHet, descreva o que acontece quando 

atritamos o balão na camisa de lã? 

 

3) Após atritarmos o balão com a camisa de lã, o que ocorre quando o 

aproximamos da parede neutra? 

 

4) Se aproximarmos deste balão, um outro balão também atritado pela camisa 

de lã, teríamos qual tipo de interação, atração ou repulsão? 

 

5) Considerando o nosso sistema como formado pela blusa e pelos dois 

balões, o número total de prótons e elétrons se altera no processo de eletrização? 

 

6) Não há, portanto, criação nem destruição de carga elétrica, a carga total é 

conservada, como pensava Benjamin Franklin. Escreva matematicamente como se 

dá essa conservação. 

 

7) Por que o balão ao atritar com a blusa de lã ficou carregado 

negativamente, e não o contrário?   

 

8) De acordo com a tabela triboelétrica abaixo, cite um material em que ao 

atritar com a lã vai deixá-la eletrizada com cargas negativas. 



 

 

9) Leia com atenção a tira do gato Garfield mostrada abaixo e analise as afirmativas 

que se seguem. 

 

 

Fonte: http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html  

 

I - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse 

processo é conhecido como sendo eletrização por atrito. 

http://cienciaemcharge.blogspot.com/2011/08/eletrostatica.html


II - Garfield, ao esfregar suas patas no carpete de lã, adquire carga elétrica. Esse 

processo é conhecido como sendo eletrização por indução. 

III - O estalo e a eventual faísca que Garfield pode provocar, ao encostar em outros 

corpos, são devidos à movimentação da carga acumulada no corpo do gato, que flui 

de seu corpo para os outros corpos. 

 

Estão certas: 

a) I, II e III. 

b) I e II. 

c) I e III. 

d) II e III. 

e) apenas I. 

 

10) Segundo a tirinha responda: 

 

a) Porque o cabelo da menina ficou desarranjado e com os fios para cima? 

b) O que é eletricidade estática? 

c) Pra você o que é um gerador de Van de Graff ? 

 

 

 

 



Aula 6: Aula experimental. 

 

Os processos de eletrização ocorrem no dia-a-dia e, muitas vezes, tais 

fenômenos não são percebidos. O fenômeno da eletrização consiste na 

transferência de cargas elétricas entre os corpos e essa transferência se dá de três 

maneiras: Atrito, Contato e Indução. 

A atividade desenvolvida nesta aula permite a interação entre os estudantes, 

que podem ser convidados a organizarem-se em grupos para a realização do 

experimento. 

 

Objetivo: Realizar experimentos para estudo da  eletrização por atrito. 

Recursos: Cano de P.V.C, lã, balão, pequenos pedaços de papel de seda 

picado, isopor, pente, régua e meia de náilon. 

 

Descrição da Atividade: Organizar os alunos em grupos e em seguida 

orientá-los sugerindo os seguintes passos para os experimentos: 

- Pique o papel de seda no chão ou sobre a mesa. 

- Aproxime o cano de P.V.C dos pedacinhos de papel e anote o que observar. 

- Atrite o cano de P.V.C com a meia de náilon e aproxime-o novamente dos 

pedacinhos de papel, anotando sempre suas observações. 

- Atrite individualmente a régua, o pente, o isopor, aproximando-os (um de 

cada vez) dos pedacinhos de papel. Anote o que observar sobre cada um deles. 

- Atrite o balão na lã e aproxime dos pedacinhos de papel e anote o que 

observar. 

- Fazer um relatório da experiência completa, com uma explicação sobre o 

comportamento dos pedacinhos de papel em relação a cada material 

experimentado. Apresente o relatório à classe. 

 

 

 

 

 

 

 



Foto dos alunos fazendo os experimentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aula 7: Leitura e debate de um artigo científico 

 

Objetivo: Levar o aluno a formalizar conceitos de eletrostática mostrando a 

sua influência na natureza. 

 

Recursos: Texto (artigo) “Por que o pólen adere à abelha? E porque ela salta 

para o estigma?” (CANTO 2010) 

 

Descrição da Atividade: Entrega-se o texto disponibilizado abaixo e pede-se 

aos alunos que façam a leitura do mesmo, sendo cada parágrafo lido por um aluno 

diferente. Após a leitura dá-se início ao debate para responder as perguntas 

disponibilizadas no título do próprio texto.    



 

 

 

 



Aulas 8, 9 e 10: Oficina de confecção de HQ’s 

 

Objetivos: - Produzir HQ’s sobe o tema eletrostática, especificamente átomo, 

carga elétrica e processos de eletrização. 

- Mensurar se houve indícios de aprendizagem significativa dos conceitos 

estudados.  

 

Recursos: Revistas, Almanaques, tesouras, lápis de cor, giz de cera, cola e 

folha de papel A4.  

 

Descrição da Atividade: Organizar os alunos em duplas, oferecer os 

recursos necessários para esta atividade e em seguida sugerir que as duplas fiquem 

dispostos a confeccionarem suas HQs em quaisquer ambientes extra sala, como: 

Biblioteca, pátio, corredores, sala de vídeo.  
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