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MODELO DE AULA PRÁTICA PROFISSIONALIZANTE EM 

LABORATÓRIO DE ELETRICIDADE 
 

Luiz Francisco Cavassin Neto,  

 

RESUMO- Este trabalho apresenta um modelo de aula prática em laboratório de 

eletricidade, um modelo que pode ser utilizado em cursos na área de elétrica e física, 

também pode ser adaptado a outras áreas da ciência. O autor propõe a inclusão de 

simulação via aplicativo de smartphone ou tablet para o estudo e análise de circuito 

elétrico, esse método busca oferecer aos alunos uma maneira moderna e dinâmica 

para o aprendizado e também uma nova forma de desenvolver as habilidades 

cientificas aos estudantes de cursos profissionalizantes e superiores.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aula Prática. Laboratório. Eletricidade.  

 

ABSTRACT- This work presents a practical laboratory model of electricity, a model 

that can be used in courses in the area of electrical and physical, can also be adapted 

to other areas of science. The author proposes the inclusion of simulation via 

smartphone or tablet application for the study and analysis of electric circuit, this 

method seeks to offer students a modern and dynamic way to learn and also a new 

way to develop the scientific skills to students of courses professional and superior. 

 

KEYWORDS: Practical class. Lab. Electricity. 
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1  INTRODUÇÃO  

O principal objetivo da educação é criar homens capazes de fazer novas coisas, 

não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram – homens criativos, 

inventivos e descobridores. (Piaget) 

O objetivo deste artigo é a apresentação de um modelo de aula pratica em 

laboratório de eletricidade, podendo esse modelo de aula ser utilizada em cursos 

profissionalizantes de elétrica, eletrônica e física. O modelo proposto visa apresentar 

um exemplo de circuito elétrico a ser proposto em sala de aula, esse circuito será 

apresentado e calculado de maneira teórica , logo após os alunos terem o primeiro 

contado com o proposto, ele será reproduzido em aplicativo de smartphone ou tablet 

onde após simulado será oferecido a primeira oportunidade comparativa entre os 

valores obtidos no exercício teórico e os valores oferecidos pelo aplicativo, os 

softwares educacionais disponibilizam informações e orientações de trabalho para os 

usuários mais facilmente, pois se apresentam de forma integrada. Devem funcionar 

como incentivadores e interativos das atividades de aprendizagem. (Moran, J., 2000).  

Em seguida o aluno será orientado a reproduzir o experimento no laboratório 

de maneira prática, este ambiente facilita o acesso dos estudantes ao conhecimento 

científico, já sendo realizada a analise teórica e analise via aplicativo, será realizada 

a analise prática. O aluno poderá fazer as medições e comparar com os valores 

anteriores, oferecendo uma visão comparativa ao estudante, podendo ele ver que 

podem aparecer valores variados em um calculo teórico, em um aplicativo e em uma 

medição real.   

Por fim o aluno deverá realizar um relatório apresentando os valores e o 

aprendizado obtidos nas três atividades tendo esse como uma maneira do professor 

avaliar qual foi o aprendizado dos alunos e também como autoavaliação. 

Apesar dessas facilidades e da disponibilidade de dispositivos móveis por maior 

parte dos alunos, as escolas ainda estão resistentes aos mesmos. Um dos maiores 

desafios aos educadores é acreditar nas potencialidades do uso do celular para o 

ensino-aprendizagem (Soares. 2016). 

Em particular, na área de engenharia, a técnica de simulação é muito utilizada 

para investigar resultados a partir de um modelo matemático que represente um 
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fenômeno ou um comportamento físico, para reduzir riscos na tomada de decisão, 

identificar problemas antes de suas ocorrências, excluir processos que não agregam 

valor na produção, bem como investigar a viabilidade técnica e econômica de um 

projeto (Carleto, 2016). 

Pode-se mencionar alguns estilos de professor: o professor-técnico 

(preocupado pelo lado operacional, prático da sua matéria, seu objetivo é saber-fazer, 

não fazer-pensar-fazer); o professor-laboratório (acha que única forma eficaz de 

aprender é a pesquisa ou a demonstração experimental); o professor-comunicador (o 

típico professor de cursinhos que só sabe trabalhar o conteúdo fazendo graça, não 

dando conta de colocar o próprio conteúdo no campo de interesses e motivos do 

aluno). 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

Neste trabalho de conclusão de curso realizaremos uma pesquisa exploratória 

(Gil, 2002), onde desejando propor uma forma eficaz de aprender, pesquisar e 

demonstração experimental. 

2.1 Procedimentos  

Será oferecido o circuito elétrico da Figura 01 no quadro branco do laboratório. 

O exemplo consta com um fonte de tensão de 30 volts, 3 resistores, um de 8 ohms(Ω), 

um de 3Ω e um de 6Ω . Utilizando um método de calculo, será calculado o valor das 

correntes elétricas (i) i1, i2 e i3. 
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Figura 01: Circuito elétrico proposto.  

 

Fonte: Alexander & Sadiku; 2013 

Solução para o exemplo da figura 01: Aplicamos a lei de Ohm e as leis de 

Kirchoff. Pela lei de Ohm,  

 

v1 = 8i1, v2 = 3i2, v3 = 6i3  

 

Uma vez que a tensão e a corrente de cada resistor estão relacionadas pela lei 

de Ohm como mostrado, estamos realmente buscando três coisas: (v1, v2, v3) ou (i1, 

i2, i3). No nó a, aplicamos a LKC temos 

 

i1- i2-, i3 = 0                                                 

Aplicando a LKT ao L1 

 

-30 + v1 + v2 = 0 

 

Expressamos isso em termos de i1 e i2, como na Equação (1), para obter 

 

-30 + 8i1 + 3i2 = 0 

ou 

i1 = 
(30−3i2)

8
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Aplicando a LKT ao L2, 

 

-v2 + v3 = 0 → v3 = v2                                            

 

conforme esperado, já que os dois resistores estão em paralelo. Expressamos 

v1 e v2 em termos de i1 e i2 como indicado na Equação (1). A Equação (4) se torna  

 

6i3 = 3i2  → i3 = 
𝑖2

2
                                             

 

Substituindo as Equações (3) e (5) na Equação (2), temos 

 

30−3𝑖2

8
 - i2 - 

𝑖2

2
 = 0 

 

ou i2 = 2 A . A partir do valor de i2, usamos agora as Equações (1) a (5) para 

obter  

 

i1 = 3 A, i3 = 1 A, v1 = 24 V, v2 = 6 V, v3 = 6 V 

 

Após realizado a atividade 1 o aluno já terá o primeiro conhecimento sobre um 

circuito elétrico, sobre seus componentes e sobre os valores de tensão, resistência e 

corrente. Agora o aluno irá utilizar o aplicativo Every Circuit  instalado em um 

smartphone ou tablet e construir um circuito igual o oferecido no procedimento 1. O 

aplicativo irá executar o circuito montado e oferecerá automaticamente os valores das 

correntes, sem a necessidade de realizar os cálculos manualmente.  
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Figura 02: Circuito elétrico simulado em Smartphone.  

  

Fonte: Autor - Aplicativo Every Circuit.   

Nesta etapa o aluno realizará a atividade real e prática, os materiais utilizados 

são: uma protoboard, uma fonte de tensão de 30 V, 3 resistores (8Ω, 3Ω e 6Ω) e um 

multímetro. O aluno ou a equipe irá construir o circuito proposto na atividade 1.  Após 

montar o circuito na protoboard e ativar a fonte de tensão, o aluno utilizará o 

multímetro para realizar as medições de valores de tensão e corrente.  

 

Figura 03: Bancada com o experimento prático.  

 

Fonte: Autor 



9 
 

Nesta etapa o aluno deverá montar uma tabela com os valores de corrente (i) 

obtidos na atividade 1, 2, e 3. Também deverá escrever um relatório mostrando a 

comparação entre os valores obtidos e explicando os procedimentos realizados no 

laboratório. Este relatório será utilizado como forma de avaliação do aluno e do 

professor.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A tabela 01 apresenta resultados obtidos das três atividades propostas para 

aula prática de laboratório, essas atividades foram realizadas pelo autor deste trabalho 

em laboratório próprio sem ter sido aplicado em aula.  

 

Tabela 01: Resultados das atividades propostas. 

                                                          i1                                i2                               i3 

Atividade 01                                     3 A                              2 A                            1 A 

Atividade 02                                     3 A                              2 A                            1 A 

Atividade 03                               2,88 A                         1,95 A                       0,79 A 

Fonte: Autor 

 

Os resultados para as corretentes (i1, i2, i3)  das atividades  1 e 2, teórica e 

simulação em smartphone, foram exatamente os mesmos, mostrando assim a 

eficiencia da simulação via aplicativo e também oferendo o smartphone como 

ferramenta facilitadora e corretora em caso de duvida no calculo, para a criação e 

estudo de novos circuitos mais complexos e avançados. O aluno com o uso da 

simulação ganha uma ferramenta nova e dinâmica para seu estudo gerando no aluno 

uma forma de analisar e resolver problemas conforme proposto por Libâneo (2004) 

ensinar, portanto, é adquirir meios do pensar, através dos conteúdos, é desenvolver 

nos alunos o pensamento teórico, que  é  o  processo através do qual se revela  a  

essência e o desenvolvimento dos objetos de conhecimento e com isso a aquisição 

de métodos e estratégias cognoscitivas gerais de cada ciência, em  função de analisar 
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e resolver problemas. Com o uso dessa nova ferramenta na sala de aula, o professor 

agora tem como função mediar o conhecimento, instigar, provocar e gerir o 

aprendizado dos seus educandos. Sendo assim, Silva e Cogo (2007) afirmam que os 

métodos de ensino e aprendizagem estão se transformando conforme as tecnologias 

evoluem, oferecendo assim um maior dinamismo, flexibilidade, interatividade e 

versatilidade tanto em questão de tempo e de espaço. 

O experimento prático, 3, realizado obteve os valores de i1, i2, e i3 diferentes 

dos valores das atividades 1 e 2, esses valores são os valores medidos no 

experimento real, mostrando ao aluno que mesmo montando um circuito real idêntico 

ao teórico e ao simulado existirá uma divergência entre valores que por exemplo pode 

ser causado devido a resistência dos fios utilizado que essa não é considerada em 

simulações. Ao realizar o experimento prático o aluno terá a oportunidade de montar 

o circuito proposto, esse que já foi reproduzido e calculado de maneira teórica, já foi 

reproduzido e simulado de maneira digital, agora a forma prática ira permitir ao aluno 

se familiarizar com o experimento, monta-lo como proposto, e realizar medições de 

valores, coleta e analise de dados, ao final do experimento prático o aluno terá valores 

obtidos de maneira teórica, simulada digitalmente e coletados por ele próprio em um 

experimento real. Reconhece-se, dessa maneira, que as pessoas, aprendem através 

de ações partilhadas mediadas pela linguagem e pela instrução e segundo Rocha 

(2011) o uso desses ambientes facilita o acesso dos estudantes ao conhecimento 

científico construído ao longo da história. 

Por fim será cobrado do aluno que faça um relatório da aula como forma de 

avalição com o objetivo de medir como foi o aprendizado do aluno e também como 

forma de avaliar como o professor conseguiu transmitir e estimular o conhecimento. 

Com relação à avaliação formativa, Hadji (2001) sustenta que sua função principal é 

a de contribuir para uma boa regulação da atividade de ensino (ou da formação, no 

sentido amplo). Trata-se, portanto, de levantar informações úteis à regulação do 

processo de ensino-aprendizagem. Ele nos lembra: uma avaliação não precisa 

conformar-se a nenhum padrão metodológico para ser formativa. Nessa medida, 

observa-se que, na prática, essas lógicas convivem entre si. Para Sordi (2001), porém, 

a diferença reside na posição do educador diante delas, ou seja, na coragem do 
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professor em assumir a sua titularidade e sua autonomia na definição do que vale em 

avaliação. 

4 CONCLUSÃO  

A diferença para o atual modelo de aula prática com o apresentado neste 

trabalho é a etapa da utilização do aplicativo em smartphone ou tablet aliado ao 

ensino, muitos cursos e professores ainda sentem dificuldades em aprendizagem e 

adaptações a utilização em novas tecnologias aplicadas, essa tecnologia oferece uma 

oportunidade a mais no desenvolvimento cientifico, comparativo e experimental. 

O estudo de circuito elétrico conhecimento indispensável para estudantes da 

área de eletricidade e física, os estudantes apresentam dificuldades na realização de 

analises de circuitos e nos cálculos, aliar uma nova tecnologia no estudo e no 

laboratório trará uma nova alternativa para o aprendizado.  

Neste trabalho foi proposto um modelo simples de circuito elétrico, modelo este 

que foi calculado, simulado e construído de maneira pratica pelo autor deste trabalho 

em laboratório próprio, esta realização foi satisfatória com a obtenção dos resultados, 

provocando a curiosidade para novas atividades mais avançadas. 

Transmitir conhecimento aos alunos como professor é um grande desafio, não 

basta apenas reproduzir o conhecimento técnico/cientifico adquirido durante a 

graduação, o professor precisa saber que está lidando com um grupo de seres 

humanos, cada um com sua história, suas facilidades e dificultardes, mantê-los 

estimulados e focados precisa ser uma habilidade do professor.  

O objetivo de apresentar para o leitor mesmo sendo de outra área um circuito 

elétrico, um método de calculo, uma simulação em aplicativo, e um experimento 

prático foram alcançados neste trabalho, foi escolhido um circuito simples com o 

objetivo de propor uma introdução ao tema, durante um curso de circuitos elétricos, 

novos experimentos e novas simulações mais avançadas serão realizados.  

O modelo de aula prática aqui proposto pode ser utilizado em outras áreas da 

ciência, como química ou matemática.  

 

 



12 
 

5 REFERÊNCIAS 

ALEXANDER & SADIKU; Fundamentos de Circuitos Elétricos 5ª Ed. 2013. 

CARLETO, Nivaldo; A importância da simulação computacional em projetos de 

sistemas na área de engenharia elétrica; IPEN/USP 2016. 

GIL, Antônio C; Como elaborar um projeto de pesquisa. 4ª Edição, Editora Atlas; 

2002. 

HADJI, Charles. A Avaliação desmitificada. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

LIBÂNEO, José C. A didática e a aprendizagem do pensar e do aprender: a teoria 

histórico -cultural da atividade e a contribuição de   Vasili Davydov . In:  Revista 

Brasil eira de Educação, Rio de Janeiro, n.  27,  2004 . 

LIMA, Jeane de Oliveira e Colaboradores. A Resistência do professor diante das 

Novas Tecnologias - Brasil Escola; 2017 

MASCARELO, Débora Cristina. História Da Educação Brasileira: Os Cursos 

Profissionalizantes do Colégio Polivalente. Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná. 2006 . 

ROCHA, Zenaide de Fátima D. C.. Uma História de Sucesso Na Educação 

Científica: A Duplicidade da Prática Docente. Universidade Estadual de Campinas. 

2011. 

SILVA, A. P. S. S.; COGO, A. L. P. Aprendizagem de punção venosa com objeto 

educacional digital no curso de graduação em enfermagem. Revista Gaúcha de 

Enfermagem. Porto Alegre/RS, v. 28, n. 2, p.185-192, 2007. 

SOARES, Luiza Carla da Silva; Dispositivos Móveis na Educação: Desafios ao uso 

do SmartPhone como Ferramenta Pedagógica. GT5- Educação, Comunicação e 

Tecnologias, 2016 

SORDI, Mara Regina L. de. Alternativas propositivas no campo da avaliação: por 

que não? In: CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (orgs.). Temas e 

textos em metodologia do Ensino Superior. Campinas, SP: Papirus, 2001. 


