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Atividades no Clube Juvenil 1º e 2º ano 

Bolsistas PIBID 
Aline Chinalia 
Tayna Mioni Nakamura 
 

 

Atividades na Escola 
Estadual  
Djalma Octaviano 
 
Chuveiro Elétrico 
 

 

Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil  

Dando continuidade nas atividades realizadas, para esta semana propusemos conversar 

com os alunos sobre outro tipo de energia que também está muito presente na 

sociedade: a energia elétrica. Abordaram-se os conceitos da lei de Ohm e potência 

elétrica.  

 

Metodologia: 

A ideia central de condução desta atividade é trabalhar a teoria sobre eletricidade, mesclando 

história da ciência e modelos matemáticos, em seguida fazer duas atividades práticas com os 

alunos, sendo que a primeira delas foi ensiná-los a trocar o resistor de um chuveiro e a segunda, 

trabalhar a ideia de consumo consciente de energia, calculando através de uma fatura de 

consumo de energia, o quanto em média os alunos gastam por mês. 

Iniciamos a aula perguntando aos alunos o que era energia. As respostas foram diversas, mas 

sempre em função dos tipos de energia (térmica, elétrica, eólica, entre outras), então 

comentamos que energia não tem uma definição física, mas que é um fenômeno observável e 

modelável, que podemos calcular e manipular de diversas formas.   

A partir daí, foi dito que o que faz funcionar os equipamentos eletrônicos que temos em casa, 

dos mais simples aos mais complexos, é a corrente elétrica que atravessa os componentes 

eletrônicos dos quais eles são compostos devido à diferença de potencial elétrico nos terminais 

do equipamento. Com isso conseguimos estabelecer uma relação entre estas grandezas físicas 

através da lei de Ohm: 



2 
 

𝑈 = 𝑅. 𝑖  
na qual: 

Grandeza Física Símbolo 
Unidade de 

Medida 
Símbolo 

Tensão U Volts [V] 

Corrente Elétrica i Ampère [A] 

Resistência R Ohm [Ω] 

 
 

Para ajudar a identificar as grandezas elétricas, pedimos para que os alunos olhassem nas 

informações do chuveiro trazido.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lorenzetti.com.br/pt/Detalhes_Produto.aspx?id=1367 

Explicamos que no chuveiro, respectivamente temos informação da Voltagem/Tensão (127V), 

tipo de corrente Alternada (~), potência do equipamento (4600W), intensidade da corrente 

(40A) e vazão (6mm²). Então pedimos para que os alunos calculassem qual o valor da resistência 

do chuveiro, para tal consideraremos a corrente como contínua e não alternada.  

𝑈 = 𝑅. 𝑖  

𝑅 =
𝑈

𝑖
=

127

40
= 3,175 Ω 

Para trabalhar o consumo consciente de energia elétrica e o conceito de potência, perguntamos 

a cada um dos alunos o tempo médio que permanecem no chuveiro por dia e, através da 

potência fornecida na embalagem do chuveiro, calculamos em conjunto com a sala a energia 

diária gasta por cada um com banhos. Utilizando o preço do kWh da conta de energia fornecida 

por um dos alunos, calculamos o preço da energia consumida na atividade analisada 

mensalmente. 

  

http://www.lorenzetti.com.br/pt/Detalhes_Produto.aspx?id=1367
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Conteúdo Programático Detalhado: 

 

Olhar geral da bolsista Tayna: 

Acredito que a proposta que trouxemos foi bem aceita pelos alunos, que se 

envolveram com as atividades e participaram ativamente da aula. Apresentar a Lei de 

Ohm através do chuveiro foi uma boa estratégia, pois com o dispositivo em mãos as 

grandezas físicas relacionadas pela lei pareceram menos abstratas, auxiliando a 

compreensão dos alunos em seu primeiro contato com conceitos de corrente elétrica, 

diferença de potencial e resistência. Ao discutir a potência do chuveiro pudemos retomar 

conceitos trabalhados em aulas anteriores – a potência útil de carros solares – 

relacionando a energia elétrica com as demais formas de energia. Mais que isso, através 

do chuveiro foi possível discutir a transformação de energia elétrica em energia térmica, 

associando o assunto desta aula com o das aulas anteriores.  

As atividades práticas realizadas tiveram um retorno muito positivo. Na primeira, 

em que apresentamos o interior do chuveiro e convidamos os alunos a explorarem-no e 

aprender a trocar a resistência, surgiu em sala discussões de conteúdo feminista. Isto 

porque uma aluna disse não trocar resistência por ser “atividade de homem”. Trabalhamos 

a desconstrução desta ideia, conversando com os alunos sobre o que seriam “atividades 

de homem” ou “de mulher”. Ao final, muitas alunas da sala pediram para aprender a 

trocar a resistência, demonstrando maior interesse pela atividade do que antes da 

realização da discussão. 

Já na segunda, em que trabalhamos o consumo consciente de energia elétrica, 

houve grande envolvimento por parte dos alunos desde o início, eles se interessaram em 

descobrir quanto pagavam pela energia gasta nos banhos. Cada aluno e bolsista realizou 

os cálculos necessários para analisar o seu próprio consumo, e os resultados foram 

organizados em forma de tabela na lousa.  Ao comparar o valor resultante de pessoas que 

tinham o hábito de desligar o registro ao se ensaboarem com as que não tinham este hábito 

ficava evidente o desperdício de energia (e água) dos últimos. 

Provavelmente, a aula não foi eficiente no sentido de fornecer ao aluno uma 

compreensão clara dos conceitos corrente elétrica, diferença de potencial e resistência 

elétrica; tratam-se de conceitos bastante abstratos, difíceis de serem compreendidos num 

primeiro contato, ainda mais antes de haver qualquer discussão sobre eletrostática. 

Entretanto, como nosso objetivo maior era discutir a energia elétrica, potência e dar 

continuidade ao assunto transformação de energia, e acredito que a aula alcançou este 

objetivo com sucesso. O método nos permitiu trabalhar tais conceitos de forma 

contextualizada e com uma abordagem apropriada aos alunos.  

 

Olhar geral da bolsista Aline: 

 

 O intuito desta aula era trazer os conteúdos teóricos para a vida dos alunos e 

acredito que o objetivo foi satisfatoriamente alcançado. Muitos deles não conheciam o 
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funcionamento do chuveiro ou como se calculava o consumo de energia que os pais 

pagam todo mês, menos ainda conseguiam efetivamente relacionar isso tudo como os 

conceitos de física apresentados pela professora em sala de aula, para eles estas coisas 

não tinham ligação efetiva. 

 Com essa atividade, conseguimos além de promover uma atividade 

interdisciplinar, pois falamos sobre consumo consciente de recursos e como trocar o 

resistor do chuveiro de suas casas, instigar os alunos a conectarem os conceitos 

apresentados em sala de aula com as atividades presentes em seu cotidiano de forma 

concreta e natural.  

Dessa forma, sinto que, a cada atividade, temos mais da atenção dos estudantes, 

pois percebemos que atividades desenvolvidas tem ganhado, cada vez mais significado 

para eles, e com isso, promovem que se interessem mais e participem mais, possibilitando 

que aprendam, consequentemente, mais, de forma divertida e sutil, mas não menos 

formal,  sem o pesar, muitas vezes trazido pelas cobranças escolares.  

 

 
 


