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Atividades no Clube Juvenil 3º ano 

Bolsistas PIBID 
Gustavo Camargo de Oliveira  
Caio Magro Issa 

 

Atividades na Escola 
Estadual  
Djalma Octaviano 
 
Eletricidade 

 

Conteúdos Programáticos Trabalhados no Clube Juvenil:  

Essa foi a primeira aula sobre eletricidade que ministramos no Clube Juvenil do 3º ano. Nessa 

aula, tratamos dos processos de eletrização: Eletrização por atrito, por contato e por indução. 

Para tornar a aula mais interessante forma utilizados objetos para serem eletrizados, e um 

eletroscópio de folha. 

Os alunos apresentavam um conhecimento bem restrito de eletricidade, então, começamos 

discutindo o que era eletricidade, sempre deixando que os alunos começassem a discussão, para 

obtermos as suas concepções previas. Nessa ocasião, por ser uma pergunta complexa e talvez 

por os alunos ainda não estarem totalmente à vontade conosco, as respostas foram bem poucas. 

Foi dito que era “uma força que pode mover alguma coisa” e “um tipo de energia”. 

Com isso, iniciamos uma condução até a resposta dessa pergunta perguntando como era a 

estrutura de um átomo e a partir disso, eles chegaram a resposta de que uma coisa eletrizada, 

era uma coisa com uma diferença no número de prótons e elétrons. Então, passamos a explorar 

os métodos de gerar essa diferença no número de prótons e elétrons. 

A primeira forma discutida foi eletrização por atrito, e para demonstrar esse método foi atritado 

uma bexiga no cabelo. Para os alunos constatarem que a bexiga estava carregada, foi utilizado 

um eletroscópio de folha feito com materias reultilizados. 
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Ainda na eletrização por atrito, esfregamos papel alumínio em um canudo. Com isso, o canudo 

ficava eletrizado, e a sua eletrização era visível utilizando o eletroscópio. 

Em seguida, discutimos a eletrização por indução, e para isso, recorremos ao funcionamento do 

eletroscópio. Desenhamos um modelo de eletroscópio na lousa e, com a ajuda dos alunos, 

fomos colocando as cargas correspondentes em cada parte do eletroscópio. Então, imaginamos 

que aterrássemos o eletroscópio, explicando como a terra age numa situação dessa. 

Por fim, falamos sobre a eletrização por contato, demos alguns exemplos e fizemos 4 exercícios. 

 

Introduzimos o assunto da próxima aula da seguinte forma: Com o papel alumínio, eletrizei um 

canudo, da mesma forma que anteriormente, e ao encostalo na parede, ele ficou grudado. Com 

isso, os alunos viram que existia uma força que não deixava com que o canudo caísse, e esse era 

o tópico da nossa próxima aula.Os alunos ainda se divertiram eletrizando coisas e grudando pela 

sala. 
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Seguindo o modelo do encontro anterior, trouxemos questões do ENEM para estimular os 

alunos a se envolverem com a aula e se motivarem com a resolução de problemas. Dividimos a 

aula em dois temas, o primeiro foi som, já estudado em encontros anteriores, mas retomado 

num formato diferente para reforçar os conceitos, principalmente na turma do 1º ano, que 

ainda apresentava dificuldades; e conservação de energia, discutida a partir de carros solares.  


