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1 INTRODUÇÃO 

O produto educacional apresenta, de forma didática, conceitos de eletrodinâmica tais 

como:  corrente, tensão, potência, energia, resistores e suas associações. Além disso, este 

produto demonstra esses conceitos aplicados na tecnologia que vem crescendo ao longo dos 

anos no Brasil que é a solar fotovoltaica. 

  

 

2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM BASE NA TEORIA DE 

AUSUBEL 

O objetivo deste produto é a introdução dos conceitos de sistema solar fotovoltaico no 

ensino médio. Tal assunto foi elaborado para os alunos do 3 ano do Ensino Médio, 

sistematizado e com base na Teoria da Aprendizagem de David Ausubel. 

A Tabela 1 descreve os conteúdos e o tempo estimado em cada encontro onde a 

sequência didática pode ser aplicada.  

 

Tabela 1: Cronograma da sequência didática 

Aula Conteúdo/Objetivo 
Período 

estimado 

Forma de 

Ensino 

1 

Introdução e 

motivações dos 

alunos sobre 

energia solar 

fotovoltaica 

- Explicar o projeto e introduzir as 

ideias da sequência didática  

- Aplicar o questionário inicial de 

sondagem dos conhecimentos 

prévios dos alunos. 

15 minutos Virtual 

2 

Conceitos básicos 

de eletricidade: 

corrente, tensão, 

potência e energia 

- Será apresentado a definição de 

corrente, tensão, potência e energia 

bem como também a relação 

existente entre as grandezas. 

- Exercício resolvido e proposto 

sobre o assunto. 

- Utilização do PHET como 

ferramenta auxiliar na análise das 

grandezas elétricas 

1 hora e 20 

minutos 
Virtual 

3 

Primeira lei de 

Ohm, associação 

de resistores e de 

geradores 

- Será apresentado o conceito da 1a 

lei de Ohm e associação de 

resistores: série, paralelo e mista. 

Geradores e suas associações 

Exercício proposto e resolvido. 

- Aplicação virtual, através do 

PHET, para fixação dos conteúdos 

das aulas 2, 3. 

1 horas e 20 

minutos 
Virtual 



 

4 

Conceitos de 

Energia Solar 

Fotovoltaica (1º 

Parte) e  

- Conceito sobre o efeito 

fotovoltaico, definição de célula e 

módulo solar, associação série e 

paralelo dos módulos, influência da 

temperatura e irradiação no 

comportamento da corrente e 

tensão nas células fotovoltaicas. 

1 hora Virtual 

5 

Atividade prática: 

Orientação ótima 

dos módulos 

fotovoltaicos 

- Determinar a melhor inclinação, 

com relação a horizontal do local, 

dos módulos, onde se obtenha a 

máxima conversão de energia. 

Determinar o ângulo azimutal que 

permita a máxima conversão de 

energia. 

 

2 horas Presencial 

6 

Atividade prática: 

Associação de 

célula/painel em 

série e paralelo. 

- Verificar as implicações causadas 

na tensão e corrente de um arranjo 

fotovoltaico através da associação 

série e paralelo de células/painéis 

fotovoltaicos. 

2 horas Presencial 

7 
Conclusão da 

sequência didática  

- Discussão final dos resultados 

obtidos e elucidação das dúvidas dos 

alunos. 

- Aplicar o questionário final de 

avaliação. 

15 minutos Virtual 

 

 

 

 

 

2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 
2.1.1 1º AULA: INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS SOBRE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA. 

Introdução 

No primeiro momento da sequência didática, será feita a apresentação do tema “Energia 

Fotovoltaica”, destacando sua importância para motivar e despertar o interesse dos alunos.  

Para iniciar o tema energia solar, pode-se começar apresentando o assunto como um 

tema gerador, segundo o educador e pedagogo Paulo Freire (1985), o início de uma 

problematização do tema deve ter por base o contexto social e ambiental dos estudantes. 

Posteriormente, será aplicado um questionário de sondagem de conhecimentos, para 

analisar os subsunçores existentes dos alunos e se há relação com o novo conteúdo a ser 

estudado.   



 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Objetivo do experimento 

Explicar o projeto e introduzir a ideia da sequência didática e aplicar o questionário 

inicial de sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos. 

 

Material utilizado 

Questionário criado no google forms. Tal arquivo, link, pode ser enviado via e-mail ou 

Whatsapp, possibilitando que os alunos preencham em qualquer lugar e utilizando qualquer 

equipamento eletroeletrônico: notebook, celular, tablet, etc. 

 

Procedimento experimental 

Nesse contexto, a problematização será: no Brasil, existe a necessidade de se produzir 

energia elétrica através de fonte renovável? Em que patamar se encontra a produção e o 

consumo de energia elétrica? 

As questões utilizadas para a sondagem do conhecimento são: 

1 – Defina com suas palavras o significado de energia renovável. 

2 – Na sua opinião, em dias nublados, o sistema solar fotovoltaico gera energia elétrica? 

3 – O que é o efeito fotovoltaico? 

4 – Quais fatores influenciam na corrente e na tensão de um painel fotovoltaico? 

5 – O que acontece com a tensão e a corrente das associações em série e em paralelo 

dos módulos fotovoltaicos? 

 

 

2.1.2 2º AULA: CONCEITOS BÁSICOS DE ELETRICIDADE: CORRENTE, 

TENSÃO, POTÊNCIA E ENERGIA 

Introdução 

Não é difícil perceber a importância da energia elétrica na sociedade. Basta observar 

que os principais equipamentos elétricos, que trazem conforto ou satisfação, dependem da 

energia elétrica para funcionarem. É por isso que entender os conceitos básicos da 

eletrodinâmica é essencial. 

Corrente elétrica: É o movimento ordenado de elétrons livres contidos em um fio 

condutor. A corrente elétrica é medida na unidade Ampère (A). 



 

A corrente elétrica possui dois tipos de configuração: continua ou alternada e isso 

dependerá da natureza da fonte de tensão ou diferença de potencial (ddp). 

A corrente é dita contínua quando apresenta intensidade e sentido constantes. Se o 

sentido e a intensidade mudam periodicamente, então a corrente é chamada de alternada. 

A corrente, em um circuito elétrico, sai do polo positivo e entra no polo negativo de um 

gerador1. O sentindo da corrente pode ser verificado na figura 1. 

Tensão: É a diferença de potencial (ddp) entre dois pontos distintos. A tensão elétrica é 

medida na unidade Volt (V). 

A tensão pode ser continua ou alternada. Será contínua se sua polaridade não se alterar 

com o passar do tempo ou alternada se houver mudança de polaridade. 

A tensão usual nas residências, do Nordeste, especificamente em Pernambuco é 220 V 

(Volts), entre fase e neutro. Em outras regiões, destaca-se o Norte, a tensão usual é de 127 V 

(Volts). 

Potência: Por definição é uma determinada energia por unidade de tempo. A potência 

também pode ser entendida como uma relação entre tensão e corrente. 

𝑷 = 𝑰. 𝑼                                       [1] 

Energia: É a capacidade em que algo realize trabalho. A energia elétrica pode ser 

entendida como uma relação entre potência e tempo. 

𝑬 = 𝑷. 𝜟𝒕                                      [2] 

Quando se trata de um equipamento elétrico, a energia elétrica consumida (em Joules) 

é o produto entre a potência do equipamento (em Watts) e o tempo (em segundos) em que 

permaneceu ligado. Normalmente o consumo de energia é expresso em milhares de Watts-hora 

(kWh), sendo 1 kWh igual a 3600 Joules de energia. 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

 

Objetivo do experimento 

Apresentar a definição de corrente, tensão, potência e energia bem como também a 

relação existente entre as grandezas. 

 

 
1 Entende-se como gerador o dispositivo elétrico que converte uma energia não elétrica 

(cinética, eólica, solar, térmica, química, etc.) em energia elétrica.  
 



 

Material utilizado 

Simulador PHET 

 

Procedimento experimental 

Pode-se criar um circuito simples de corrente contínua (DC) conforme a figura 1. 

 

 
Figura 1: Circuito elétrico contendo uma lâmpada, uma fonte de tensão e uma chave seccionadora. 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o PHET 

 

Estabeleça os seguintes valores: U = 20 V, R = 10 Ω, segundo a figura 2. 

 

 
Figura 2: Circuito básico contendo os valores propostos. 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o PHET 
 

Com os valores estabelecidos, a potência P da lâmpada é 40 W: P = U2/R. 

Com essas informações, calcule a corrente elétrica do circuito. Em seguida comprove o 

valor obtido utilizando o simulador (basta inserir um amperímetro em série no circuito), com 

base na figura 3.  

 



 

 
Figura 3: Circuito aberto, corrente igual a zero (a). Corrente igual a 2 A no circuito fechado (b). 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o PHET. 

 

Em seguida, propomos a seguinte questão: Se essa lâmpada ficar ligada durante 5 horas 

por dia, no mês, considerando 30 dias, qual será o consumo em kWh? Se for cobrado uma tarifa 

de R$0,68 para cada kWh consumido, qual deverá ser o valor pago? 

Com base nas informações, calcule a energia mensal e o valor a ser pago. Em seguida 

comprove o valor obtido utilizando o simulador2, figura 4. 

 

 
Figura 4: Simulador de consumo de energia. Sala virtual (a). Tabela de resultado (b). 

Fonte: site da ENEL, simulador de consumo de energia. 
 

 

Exercício proposto 

1 – A tensão monofásica, residencial, em Recife é 220 V. Ao ligar um chuveiro elétrico 

de 3300W sobre ele aparecerá uma corrente de quantos amperes? 

 

 
2 O simulador pode ser encontrar no endereço: 

 https://enel-rj.simuladordeconsumo.com.br/ambiente/sala 

https://enel-rj.simuladordeconsumo.com.br/ambiente/sala


 

2 – As informações de um aparelho elétrico são: 720 W – 120 V. Estando ligado o 

aparelho corretamente, determine: 

A corrente elétrica desse aparelho. 

A energia elétrica consumida em 6 horas de funcionamento. 

 

3 – Calcule a energia elétrica consumida no mês por um ar condicionado de 1500 W 

ligado por 20 minutos diariamente e uma lâmpada de 60 W ligada durante 6 horas por dia. 

 

4 – Com base nas equações [1] e [2] vistas, complete a tabela a seguir: 

 Corrente (A) Tensão (V) Potência (W) Energia (Wh) Tempo (h) 

TV  220 200  8 

Geladeira  220  3600 12 

Ar condicionado 7,5 220   6 

Lâmpada 0,25 220   6 

Ferro elétrico  220 1200  1 

 

 

5 – Um chuveiro elétrico possui as seguintes informações: 5500W – 220 V. Utilizando 

o equipamento durante 1 hora por dia, Determine: 

A corrente elétrica que passa pelo chuveiro. 

A energia consumida, mensal (30 dias), em kWh. 

 O valor pago à concessionária Celpe sabendo que a taxa de energia custa 0,79 por kWh.  

 

 

2.1.3 3º AULA: PRIMEIRA LEI DE OHM E ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES 

Introdução 

Resistores podem ser entendidos como elementos de um circuito elétrico que têm a 

finalidade de dissipar energia elétrica: transformar energia elétrica em energia térmica ou 

limitar a corrente de um circuito. Além disso, os resistores apresentam uma propriedade elétrica, 

chamada de resistência elétrica. A resistência elétrica é medida em Ohm (). 

A primeira Lei de Ohm afirma que o quociente da tensão (ddp) nos terminais de um 

resistor e a corrente que passa por ele é igual à resistência elétrica desse resistor. 

𝐔

𝐈
= 𝐑 ou 𝐔 = 𝐑. 𝐈                                  [1] 

 



 

Pode-se verificar na figura 5 o gráfico que representa um resistor ôhmico. 

 

 
Figura 5: Representação gráfico de um resistor que obedece a 1º lei de OHM (Ôhmico) 

Fonte: Criado pelo o Autor. 
 

 

A figura 6, apresenta um circuito com resistência, tensão e corrente. Vale ressaltar que 

em um circuito aberto a corrente é nula. 

 

. 

 
Figura 6: Representação gráfico de um circuito aberto contendo um Resistor e tensão (a) e um circuito 

fechado com resistor, tensão e corrente 

Fonte: PHET, adaptado pelo autor. 
 

 

Associação em série 

Na associação em série, figura 7, a corrente que passa pelo circuito ou por cada resistor 

é a mesma, porém a tensão do circuito se divide para cada resistor, de forma proporcional a sua 

resistência. 



 

 

 
Figura 7: Circuito em série. 

Fonte: PHET, adaptado pelo autor. 
 

 

𝐼 =  𝐼1 =  𝐼2                                  [1] 

𝐼1 e 𝐼2 são as correntes que passam pelos resistores 𝑅1 e 𝑅2 respectivamente. 

 

𝑈 =  𝑈1 + 𝑈2                               [2] 

 

Associação em paralelo 

Na associação em paralelo, figura 8, a tensão do circuito é a mesma verificada em cada 

resistor, entretanto a corrente do circuito se divide para cada resistor de forma inversa a 

resistência. 

 



 

 
Figura 8: Circuito em série. 

Fonte: PHET, adaptado pelo autor. 
 

 

𝐼 =  𝐼1 + 𝐼2                          [3] 

 

𝑈 =  𝑈1 =  𝑈2                        [4] 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Objetivo do experimento 

Será apresentado o conceito da 1a lei de Ohm e associação de resistores: série e paralelo. 

 

Material utilizado 

Simulador PHET 

 

Procedimento experimental 

Associação em Série 

Crie um circuito série conforme a figura 3 e insira os seguintes valores: 

U = 20 V, 𝑅1 = 10 Ω e 𝑅2 = 25 Ω. 



 

Efetue as devidas medições e preencha o quadro abaixo: 

 

 Resistor 1 Resistor 2 

Tensão (U)   

Corrente (I)   

 

Agora, insira um terceiro resistor em série, 𝑅3 = 5 Ω e preencha a tabela abaixo: 

 Resistor 1 Resistor 2 Resistor 3 

Tensão (U)    

Corrente (I)    

 

 

Associação em Paralelo 

Crie um circuito série conforme a figura 3 e insira os seguintes valores: 

U = 20 V, 𝑅1 = 10 Ω e 𝑅2 = 20 Ω. 

Efetue as devidas medições e preencha o quadro abaixo: 

 

 Resistor 1 Resistor 2 

Tensão (U)   

Corrente (I)   

 

 

Agora, insira um terceiro resistor em série, 𝑅3 = 5 Ω e preencha a tabela abaixo: 

 Resistor 1 Resistor 2 Resistor 3 

Tensão (U)    

Corrente (I)    

 

Geradores elétricos 

Geradores elétricos são equipamentos ou aparelhos que convertem ou transformam uma 

forma de energia qualquer em energia elétrica. 

 

Associação em série e em paralelo de pilhas 

Pilhas são os tipos de geradores mais comuns e fáceis de serem encontrados. Elas 

convertem a energia química interna em energia elétrica. Contudo, as pilhas de uso residencial 

(1,5Volt) geralmente são associadas em série ou em paralelo. Vejamos as características dessas 

associações. 



 

 

Associação em Série 

Nessa associação, a tensão nos terminas da série aumenta, porém a corrente permanece 

constante. 

Conforme pode ser visto na figura 9 (a), nos terminais da pilha obtemos uma tensão de 

1,5 V. Na figura 9 (b) a tensão aumentou nos terminas da associação em série para 3 V. 

 

 
Figura 9: Associação em série de pilhas. 

Fonte: PHET, adaptado pelo autor. 

 

Associação em Paralelo 

Neste caso, a corrente nos terminas da associação aumenta, porém a tensão permanece 

constante. 

Conforme pode ser visto na figura 10 (a), nos terminais da pilha obtemos uma corrente 

de 1 A. Na figura 10 (b) a corrente aumentou nos terminas da associação em série para 1,5 A. 

 



 

 
Figura 10: Associação em paralelo de pilhas. 

Fonte: PHET, adaptado pelo autor. 

 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Objetivo do experimento 

- Será apresentado o conceito da associação de geradores. 

 

Material utilizado 

Simulador PHET. 

 

Procedimento experimental 

Associação em Série 

Crie um circuito série com três geradores e insira os seguintes valores: 

𝑈1 = 20 𝑉, 𝑈2 = 10 𝑉, 𝑈3 = 5 𝑉 

Verifique qual foi o valor total da tensão obtida na associação em série. 

 

Associação em Paralelo 

Crie um circuito paralelo conforme a figura 6 (b) e insira os seguintes valores: 

U = 20 V, 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 1 Ω e 𝑅𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 = 5 Ω. 

Efetue as devidas medições e preencha o quadro abaixo: 

 Gerador 1 Gerador 2 Resistor externo 



 

Tensão (U)    

Corrente (I)    

  

 

 

 

2.1.4 4º AULA: CONCEITOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (I PARTE) 

Introdução 

De acordo com VILLALVA M.G (2015), O efeito fotovoltaico é a base dos sistemas 

fotovoltaicos voltados para a produção de energia elétrica. A transformação da energia 

eletromagnética, proveniente do sol, em energia elétrica através da criação de uma diferença de 

potencial ou tensão é o que chamamos de efeito fotovoltaico. Tal efeito ocorre devido às 

propriedades elétricas dos materiais que formam o sanduíche semicondutor que compõem a 

célula fotovoltaica, conforme a figura 11 (a). Se nos terminais da célula forem conectados dois 

eletrodos, então entre esses eletrodos aparecerá uma tensão elétrica. Se entre os eletrodos existir 

um caminho que possibilite a passagem da corrente, então surgirá uma corrente elétrica. 

 

 
Figura 11: Efeito fotovoltaico (a) e efeito fotoelétrico (b). 

Fonte: Energia Solar fotovoltaica conceitos e aplicações, 2015 (Adaptado pelo autor). 

 

O efeito fotoelétrico tem como base a remoção de elétrons de um material metálico sem 

ser capaz de gerar tensão elétrica nesse material, conforme pode ser visto na figura 11 (b).  

Pode-se chamar de radiação à energia proveniente do sol. A radiação total que chega no 

plano horizontal do solo é composta pela radiação que chega de forma direta e a radiação que 

chega de forma indireta, através da reflexão ou refração dos objetos. Essas radiações são 

conhecidas como radiação direta e difusa, figura 12, respectivamente.  



 

 

 
Figura 12: Radiação direta e difusa no plano horizontal do solo 

Fonte: Adaptado pelo autor 

 

Para quantificar a radiação solar são necessárias duas grandezas físicas: Irradiância e 

Irradiação (Insolação). A Irradiância é a potência por unidade de área (W/m²), enquanto que a 

irradiação é a energia por unidade de área (Wh/m²). 

A célula pode ser entendida como o elemento básico de conversão de energia solar em 

elétrica. Contudo, devido as suas limitações de tensão e corrente, é necessário agrupá-los em 

série ou paralelo para se obter tensões maiores. O agrupamento de células dará origem ao 

módulo fotovoltaico. O agrupamento em série ou em paralelo dos módulos configura-se em um 

arranjo fotovoltaico. A figura 13 ilustra as definições apresentadas. 

 

 

Figura 13: Célula, painel e arranjo fotovoltaico 

Fonte: https://eletronicadepotencia.com/celula-fotovoltaica/ 
 

Os raios solares podem ser aproveitados de forma otimizada para a geração da energia 

elétrica, quando eles incidem perpendicularmente ao plano ou à área do módulo. 



 

Para quem se encontra abaixo da linha do equador, no hemisfério sul, a melhor 

orientação é o módulo voltado para o norte geográfico. Já para quem se encontra acima da linha 

do equador, no hemisfério norte, a orientação mais adequada é para o sul geográfico. 

O ângulo azimutal é o ângulo formado entre o norte geográfico e os raios solares sobre 

o plano terrestre, conforme a figura 14. 

 

 
Figura 14: Figura 7: Ângulo azimutal 

Fonte: Energia Solar fotovoltaica conceitos e aplicações, 2015. 
 

Para se encontrar o norte geográfico, através de uma bússola, é necessário efetuar uma 

correção na leitura do dispositivo. Isso ocorre devido a declinação magnética de cada 

localidade, conforme a figura 15. 

Com uma bússola, pode-se encontrar o norte magnético. Em seguida, basta verificar 

qual o ângulo de correção da localidade desejada e por fim, girar a bússola no sentido horário, 

conforme o valor a ser corrigido, para se encontrar o norte geográfico.  

 

 
Figura 15: Mapa de correção de ângulo para encontrar o norte geográfico. 

Fonte: Energia Solar fotovoltaica conceitos e aplicações, 2015 

 



 

2.1.5 5ºAULA: PARTE EXPERIMENTAL 

 

Objetivos: 

• Determinar a melhor inclinação, com relação a horizontal do local, dos módulos, onde 

se obtenha a máxima conversão de energia. 

• Determinar o ângulo azimutal que permita a máxima conversão de energia. 

 

Materiais: 

• Multímetro 

• Módulo FV (1 a 2 células) 

• Bussola 

• Transferidor 

 

1 - Verifique, com os testes de circuito aberto e circuito fechado, a tensão de circuito 

aberto e a corrente de curto circuito, respectivamente. 

 
Figura 16: (a) Medida de tensão de circuito aberto, no modo voltímetro. 

(b) Medida de curto-circuito, no modo amperímetro. 

Fonte: https://canalsolar.com.br/index.php/artigos/item/59-entendendo-as-curvas-iv-e-pv-dos-modulos-

fotovoltaicos 

 

 

Obs. Para a realização desse experimento é preciso ter uma célula ou placa, como 

referência, na horizontal. 



 

Anotações experimentais: 

1 - Fase 

Ângulo de 

inclinação do 

módulo 

Azimute Vca (V) Icc(A) 

0 0   

0 30   

0 90   

0 90   

 

2 - Fase 

Ângulo de 

inclinação do 

módulo 

Azimute Vca (V) Icc(A) 

Latitude do local 0   

Latitude do local 30   

Latitude do local 60   

Latitude do local 90   

 

 

3 - Fase 

Ângulo de 

inclinação do 

módulo 

Azimute Vca (V) Icc(A) 

0 0   

30 0   

60 0   

90 0   

 

 

 

2.1.6 6º AULA: CONCEITOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (II PARTE) 

Introdução 

A radiação solar é um fator que influencia de forma direta na corrente que um painel 

pode fornecer, ou seja, se a radiação diminuir, consequentemente a corrente irá diminuir. Já a 

temperatura influência de forma inversa na tensão que um painel pode fornecer, em outras 

palavras, se a temperatura aumentar, consequentemente a tensão irá reduzir. A figura 17 

apresenta a influência da radiação e da temperatura. 

 



 

 

 
Figura 17: Curva I - V do módulo CS3U - 370MS. 

Fonte: https://energes.com.br/energia-solar/guia-completo-modulos-fotovoltaicos/ 
 

 

Associação de células em série e paralelo 

Associação em série 

Associação em série, das células ou módulos fotovoltaicos, é a conexão do ponto 

positivo de um módulo com o ponto negativo de outro módulo e assim por diante, conforme a 

figura a seguir: 

 

 
Figura 18: Associação em série de módulos fotovoltaicos. 

Fonte:  https://leiautdicas.wordpress.com/2016/01/28/3ocapitulo-associacao-de-paineis-solares/ 
 



 

Pode-se concluir que nessa associação a tensão total da String (nome da associação em 

série) é a soma de cada tensão produzido por seus respectivos módulos. Além disso, verifica-

se que a corrente é a mesma para essa configuração.  

 

Associação em paralelo 

Associação em paralelo, das células ou módulos fotovoltaicos, é a conexão dos pontos 

de mesmo polo, ou seja, positivo de um módulo conectado com o ponto positivo de outro 

módulo e assim por diante, conforme a figura a seguir: 

 

 
Figura 19: Associação em paralelo de módulos fotovoltaicos. 

Fonte:  https://leiautdicas.wordpress.com/2016/01/28/3ocapitulo-associacao-de-paineis-solares/ 
 

MATERIAS 

01 – Multímetro 

02 – Módulos Fotovoltaicos 

 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

1 - Verifique, com os testes de circuito aberto e circuito fechado, a tensão de circuito 

aberto e a corrente de curto-circuito, respectivamente. 

2 - Faça a ligação em série dos módulos e meça, com o multímetro, a tensão e a corrente. 

3 - Faça a ligação em paralelo dos módulos e meça, com o multímetro, a tensão e a corrente. 

 

 

ANOTAÇÕES DOS DADOS EXPERIMENTAIS 

 

Único Módulo 

Módulos Voltagem (V) Corrente (A) 

Módulo 01   

Módulo 02   

 



 

Módulos em Série 

Módulos Voltagem (V) Corrente (A) 

Arranjo   

Repetição   

 

Módulo em Paralelo 

Módulos Voltagem (V) Corrente (A) 

Arranjo   

Repetição   

 

 
Com base nas medidas feitas, quais conclusões pode-se chegar analisando tensão e 

corrente da associação em série? 

  

 

 

 

 

 

Com base nas medidas feitas, quais conclusões pode-se chegar analisando tensão e 

corrente da associação em paralelo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 7º AULA: – NOVA APLICAÇÃO DO PRIMEIRO QUESTIONÁRIO 

Justificativa:  

Os alunos dos anos finais do Ensino médio, em sua maioria, não têm uma base sólida 

de eletrodinâmica e não percebem a sua importância e aplicação no dia a dia. Por isso, foi 

realizado um levantamento prévio com o intuito de conhecer os subsunçores da estrutura 

cognitiva dos alunos. 

 

Objetivo geral 

Analisar os conhecimentos adquiridos durante as aulas ministradas. 



 

Recursos metodológicos 

• Questionário no modelo google forms 

 

Desenvolvimento das atividades  

Nessa atividade, os alunos foram submetidos ao novo questionário com as mesmas 

perguntas realizadas no primeiro questionário “sondagem”, onde o objetivo é verificar até que 

ponto eles conseguiram absorver os novos conhecimentos adquiridos sobre energia solar 

fotovoltaica.   

 

 

3 CONCLUSÕES 

O presente trabalho pode ser utilizado como forma alternativa de ensino sobre 

eletrodinâmica e sua aplicação na tecnologia no horário regular ou ainda fazer parte de oficinas 

ou projetos inseridos no contexto itinerários formativos, descritos nas diretrizes e bases da 

educação do novo ensino médio.  
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