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1.       Justificativa 
 

Percebe-se que os

motivadora quanto às dificuldades financeiras e a falta de laboratório para iniciação 

científica, provocando certa

na educação não deve ocorrer 

vivência do cotidiano, tal que seja associada ao saber do senso comum, criando 

condições em sala de aula para que co

necessária uma sequência 

chaves: a maioria inicia com problema, experimental, contextualização, que direcione 

ao aluno ao tema desejado, oferecendo condiçõe

fenômeno científico central do conteúdo programático.

importância o reconhecimento de Nikola Tesla na sociedade Contemporânea. Ao 

apresentar Tesla aos estudantes busca

 

2.   Objetivos 

Diante desse contexto o objetivo principal deste trabalho foi mostrar aos 

alunos a importância da produção de energia renovável, e que inventos simples 

podem transformar a vida de uma nação a par
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Experimento; Energia; Interdisciplinar; História da Ciência

se que os alunos da escola pública vivenciam uma realidade nada 

motivadora quanto às dificuldades financeiras e a falta de laboratório para iniciação 

certa falta de estímulo aos alunos. Segundo Paulo Freire

na educação não deve ocorrer à ruptura entre curiosidade ingênua fundamentada na 

vivência do cotidiano, tal que seja associada ao saber do senso comum, criando 

condições em sala de aula para que cotidiano seja problematizado em sala de aula. 

uma sequência de ensino investigativo incluindo 

chaves: a maioria inicia com problema, experimental, contextualização, que direcione 

ao aluno ao tema desejado, oferecendo condições para que pos

fico central do conteúdo programático. Portanto, é de suma 

importância o reconhecimento de Nikola Tesla na sociedade Contemporânea. Ao 

apresentar Tesla aos estudantes busca-se pensar o convívio em sociedade. 

Diante desse contexto o objetivo principal deste trabalho foi mostrar aos 

alunos a importância da produção de energia renovável, e que inventos simples 

podem transformar a vida de uma nação a partir da história e experimento.
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ória da Ciência 

alunos da escola pública vivenciam uma realidade nada 

motivadora quanto às dificuldades financeiras e a falta de laboratório para iniciação 

Segundo Paulo Freire (1980) 

ruptura entre curiosidade ingênua fundamentada na 

vivência do cotidiano, tal que seja associada ao saber do senso comum, criando 

tidiano seja problematizado em sala de aula. É 

 algumas atividades 

chaves: a maioria inicia com problema, experimental, contextualização, que direcione 

s para que possa trabalhar com 

Portanto, é de suma 

importância o reconhecimento de Nikola Tesla na sociedade Contemporânea. Ao 

se pensar o convívio em sociedade.  

Diante desse contexto o objetivo principal deste trabalho foi mostrar aos 

alunos a importância da produção de energia renovável, e que inventos simples 

tir da história e experimento.. 
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3.   Metodologia 
 

Este trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Armando Gomes da 

Fonseca, na cidade de Montividiu

fundamental II. De forma interdisciplinar 

Portuguesa). A primeira 

abordado. Na segunda etapa os alunos construiram um a

pet.(ALCINO,2008).Apresentaram a biografia e as invenções de Nikola Tesla. Na 

terceira etapa, os alunos elaboram 

meio de oficina.(ALMEIDA,2011).

para fazer uma pesquisa destacando a história do surgimento da energia elétrica, o 

seu uso e impacto na vida das pessoas e no meio ambiente.

Nikolas Tesla que foram montado

funcionamento de uma Bobin

material didático. (FERREIRA,2012).

energia elétrica utilizando os

hidrelétrica, uma fonte de enegia renovável que usa a corrente alternada.

4. Resultados e discussões
 

Demostrou-se para comunidade escolar

desenvolvimento da sustentabilidade e das fontes renováveis de energia no mundo 

contemporâneo. Da pesquisa realizada destacaram

de energia, a bobina de Tesla e a Usina Hidrelétrica do Niág

transformou-se em laboratório mediante o desenvolvimento das invenções executadas 

pelos alunos em sala de aula. Os alunos usaram os procedimentos científicos e sua 

criatividade para desenvolver os experimentos.

em forma se seminário.  

 

5. Considerações finais
 

Os benefícios tecnológicos deixados por Nikola Tesla no contexto tecnológico 

e social foram: energia renovável, energia solar, energia eólica, energia hídrica, 

energia da biomassa, energia geotérmi

legados proposto por Tesla. Portanto, é de suma importância o reconhecimento de 

Nikola Tesla na sociedade Contemporânea.
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foi desenvolvido na Escola Municipal Armando Gomes da 

Fonseca, na cidade de Montividiu - GO, com os alunos de 8° ao 9º ano do ensino 

fundamental II. De forma interdisciplinar (disciplinas de Ciências, História e Lingua 

primeira etapa, os professores trabalharam a parte teórica do tema 

Na segunda etapa os alunos construiram um aquecedor solar de garrafas 

presentaram a biografia e as invenções de Nikola Tesla. Na 

terceira etapa, os alunos elaboram textos do tipo crônica, que foram 

(ALMEIDA,2011). E na quarta etapa, os alunos organizaram equipes 

para fazer uma pesquisa destacando a história do surgimento da energia elétrica, o 

seu uso e impacto na vida das pessoas e no meio ambiente. Além

Nikolas Tesla que foram montados, os alunos construiram e de

funcionamento de uma Bobina de Tesla, uma ferramenta de baixo custo e 

FERREIRA,2012). Também reproduziram formas de obter 

energia elétrica utilizando os princípios propostos por Nikola, um exemplo é

hidrelétrica, uma fonte de enegia renovável que usa a corrente alternada.

Resultados e discussões 

se para comunidade escolar a importância de Nikola Tesla no 

desenvolvimento da sustentabilidade e das fontes renováveis de energia no mundo 

Da pesquisa realizada destacaram-se a energia alternada, o gerador 

de energia, a bobina de Tesla e a Usina Hidrelétrica do Niágara. O chão da escola 

se em laboratório mediante o desenvolvimento das invenções executadas 

pelos alunos em sala de aula. Os alunos usaram os procedimentos científicos e sua 

criatividade para desenvolver os experimentos. E apresentaram o conteú

Considerações finais 

Os benefícios tecnológicos deixados por Nikola Tesla no contexto tecnológico 

e social foram: energia renovável, energia solar, energia eólica, energia hídrica, 

energia da biomassa, energia geotérmica e energia das mares; um dos maiores 

legados proposto por Tesla. Portanto, é de suma importância o reconhecimento de 

Nikola Tesla na sociedade Contemporânea. 
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foi desenvolvido na Escola Municipal Armando Gomes da 

GO, com os alunos de 8° ao 9º ano do ensino 

disciplinas de Ciências, História e Lingua 

etapa, os professores trabalharam a parte teórica do tema 

quecedor solar de garrafas 

presentaram a biografia e as invenções de Nikola Tesla. Na 

s do tipo crônica, que foram trabalhados por 

E na quarta etapa, os alunos organizaram equipes 

para fazer uma pesquisa destacando a história do surgimento da energia elétrica, o 

Além das invenções de 

construiram e demostaram o 

a ferramenta de baixo custo e excelente 

m reproduziram formas de obter 

, um exemplo é a usina 

hidrelétrica, uma fonte de enegia renovável que usa a corrente alternada. 

a importância de Nikola Tesla no 

desenvolvimento da sustentabilidade e das fontes renováveis de energia no mundo 

energia alternada, o gerador 

ara. O chão da escola 

se em laboratório mediante o desenvolvimento das invenções executadas 

pelos alunos em sala de aula. Os alunos usaram os procedimentos científicos e sua 

apresentaram o conteúdo abordado 

Os benefícios tecnológicos deixados por Nikola Tesla no contexto tecnológico 

e social foram: energia renovável, energia solar, energia eólica, energia hídrica, 

ca e energia das mares; um dos maiores 

legados proposto por Tesla. Portanto, é de suma importância o reconhecimento de 
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