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Este relato baseia-se na aplicação de atividades envolvendo simulações computacionais, utilizando 
as simulações interativas PHET da Universidade do Colorado e experimentos envolvendo 
lâmpadas, em aulas do componente curricular de Eletricidade, do curso de Mecatrônica, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense – Campus Charqueadas. 
A aplicação dessas atividades teve por objetivo significar, para alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio Integrado, conceitos básicos de Eletricidade. Estas atividades justificam-se pela grande 
quantidade de alunos das turmas iniciantes com pouco conhecimento de Física e dificuldades de 
aprendizagem de conceitos de Eletricidade. Segundo Toti et al. (2010), a aprendizagem se dá na 

medida em que a estrutura cognitiva evolui a partir da multiplicidade de ações do sujeito com o 
objeto de aprendizagem. Assim sendo, em um primeiro momento, as atividades foram baseadas 
em simulações computacionais de circuitos com Resistores, que segundo Dorneles et al (2006) a 

interatividade do aluno com o material instrucional é importante para seu aprendizado e, em um 
segundo momento, os conceitos foram trabalhados através de experimentos utilizando-se 
lâmpadas, que segundo Oliveira et al (2001) os experimentos motivam a participação dos alunos e 

permitem aprofundarem o conhecimento, permitindo também uma comparação entre situações 
reais e situações ideais.  Os alunos trabalharam em grupo, facilitando a troca de ideias e a 
mediação, além das habilidades motoras, foram trabalhadas habilidades atitudinais como a 
responsabilidade. O referencial teórico para este trabalho baseia-se na teoria de aprendizagem de 
Ausubel, que enfatiza a importância do conhecimento prévio para que ocorra uma aprendizagem 
significativa, e na teoria de desenvolvimento de Vygotsky, que aborda como a interação auxilia nas 
atividades cognitivas, enfatizando o trabalho na Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). A 
avaliação da aprendizagem se deu a partir de indícios de significação dos conceitos já construídos 
pelos alunos, analisados num pré-teste, e fazendo uso de uma abordagem qualitativa, foi avaliada 
a pertinência e viabilidade desse produto educacional para o estudo de Eletricidade, fazendo-se 
uso um pós-teste, valorizando-se a participação do aluno, sua interação e a construção de uma 
base conceitual que permita um aprofundamento no estudo de circuitos elétricos, tornando assim, 
esta aprendizagem significativa. 


