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Reconstruindo um gerador de Volta para produzir eletricidade

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto
Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Educação Profissional e Técnica

Componentes curriculares relacionados
Biologia, Física, Química, Educação Profissional e Técnica

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente
construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do
ordenamento e do funcionamento da natureza.,
[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências para
validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos direitos
humanos.,
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos e
conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico.,
[CN05IF] Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados por
conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas.,
[CN06IF] Projetar e aplicar soluções para problemas reais, considerando os contextos
ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo
desdobramentos.,
[CN11IF]Avaliar alternativas tecnológicas, selecionando as de melhor custo-benefício,
considerando seus impactos ao ambiente, às comunidades locais e à saúde humana, tanto
física quanto mental.

Estratégia de aprendizagem
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de verificação das
aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou
dialogada, Avaliação para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou
discussões considerando a participação do estudante, Diário de campo, Dinâmica de
grupos, Dissertação ou resumos, Dramatização, Elaboração de fichamento, Ensino com
pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Ensino híbrido, Entrevistas, Estudo de texto, Estudo
do meio, Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos,
Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, Jogos lúdicos e interativos, Júri simulado e/ou
esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, Lista de discussão por meios digitais, Mesa
redonda, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Open space – espaços abertos,
Painel, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática
ou dispositivos móveis utilizando sites, Portfólio, Práticas laboratoriais, Produção de
materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Sala de aula
invertida, Sarau literário, Seminário sobre temáticas em estudo, Simpósio, Solução de
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problemas, Teatro ao ar livre, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários
Um(01) recipiente pequeno para preparação da solução, uma(01) colher, duas(02) colheres
de sal de cozinha, 50ml de agua da torneira, papel toalha ou papel-filtro cortados em
quadrados medindo cerca de 3cm de lado, dois(02) pedaços de fio de cobre de cerca de
15cm descascados na ponta, seis(06) placas de cobre medindo cerca de 2cmx2cm, um(01)
pedaço de palha de aço, fita isolante, seis(06) arruelas de zinco ou seis(06) placas de zinco
medindo cerca de 2cmx2cm uma(01) lâmpada de 1,5V e um voltímetro.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos, Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
1- dispondo dos materiais e de espaço 2- conforme o procedimento da prática experimental
3- coordenada pelos estudante e gerenciada pelo professor 4- os estudantes são quem irão
preparar o experimento o professor só observa .

Estratégias de avaliação do estudante
Avalia-se o conjunto das habilidades desenvolvidas, como: empenho do estudante , fontes
de informações, envolvimento, discussão em sala de aula, a qualidade do conteúdo final
apresentado, as análises feitas , as ideias trazidas e agregadas e o encerramento da
atividade.
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