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O Projeto Energia que Transforma é uma realização
da Eletrobras, desenvolvido pelo Programa Nacional de
Conservação de Energia Elétrica (Procel), em parceria com
a Fundação Roberto Marinho, e tem por objetivo integrar a
temática Energia e Eficiência Energética ao currículo
escolar, visando criar uma compreensão profunda dos
vínculos da eficiência energética com o meio ambiente e
a sustentabilidade, além de incentivar atitudes para a
eficiência energética.
O Projeto Energia que Transforma tem como público-alvo
estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio.
Energia que Transforma é uma metodologia para a
promoção do Procel nas Escolas, uma das açõe do Procel
Educação, que, dentre outros objetivos, promove o tema
eficiência energética nos diversos níveis de ensino, em
articulação com instituições de diferentes setores.
O Projeto nasceu com a proposta de contribuir com
iniciativas em curso no país, envolvendo educadores
e lideranças comunitárias, estudantes do segundo
segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
além de outros públicos interessados em dialogar sobre
geração e uso da energia.

Um convite à
transformação

Esta publicação busca oferecer subsídios para a difusão
e a multiplicação do Projeto Energia que Transforma,
tanto pelo articulador da distribuidora de energia
(concessionária) para a realização do Procel nas Escolas,
quanto por educadores e gestores escolares que promovam
práticas de aprendizagem, incluindo a energia e a
eficiência energética no núcleo do currículo escolar, assim
como as questões inter-relacionadas de desenvolvimento
sustentável. Seu conteúdo apresenta o detalhamento da
Metodologia Energia que Transforma com uma sugestão
de oficina de 16 horas de duração, elaborada de forma que
possa ser realizada em 8h, se necessário.
Nesta publicação, também se encontra a descrição do
conjunto de soluções educacionais organizadas no kit
pedagógico Energia que Transforma, com conteúdos
desenvolvidos em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular1 para o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio nas áreas Ciências da Natureza e Ciências da
Natureza e suas Tecnologias.
Acreditamos que este conjunto de materiais, aliado
à proposta de uma metodologia interativa, lúdica e
contextualizada, irá propiciar abertura de diálogos,
instigar reflexões sobre hábitos de consumo; favorecer a
construção de conhecimentos e mobilizações conjuntas
para a eficiência energética.
Sejam bem-vindos(as) ao universo do
Energia que Transforma!

A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os estudantes
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica,
ou seja, Fundamental I e II e Ensino Médio.

1
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Um projeto pedagógico
sobre energia

Mudança social:
• informar aos estudantes sobre as habilidades necessárias
para assumir profissões na área de energia e eficiência
energética;
• incentivar as pessoas a adotarem estilos de vida
sustentáveis;
• estimular os cidadãos a se envolverem em tomadas
de decisões comprometidas com os princípios do
desenvolvimento sustentável.

Energia que Transforma...
transforma o quê? A gente mesmo!

O Energia que Transforma convida a pensar e a agir em favor
do uso eficiente dos recursos energéticos, transformando o
próprio ambiente de aprendizagem. E vai além, oferecendo
a educadores e educandos ferramentas para mudarem a si
mesmos e à sociedade em que vivem.

DEPOIMENTO DE EDUCADORA DO PROJETO EM SALVADOR/BA (24/09/2015)

Diante disso, é preciso perguntar-se:

De onde será extraída a
energia para suprir essa
demanda que cresce o tempo
todo? Será possível ampliar
a geração utilizando apenas
fontes renováveis?
Como podemos desenvolver, individual e coletivamente,
compromisso com o desenvolvimento sustentável do
país e contribuir para a manutenção de um meio ambiente
equilibrado para as presentes e futuras gerações?
Considerando que as políticas públicas emergem, em
parte, das demandas sociais, das visões e propostas
em disputa, e que a política energética brasileira não é
atribuição exclusiva do Estado, envolve diferentes grupos
e agentes corresponsáveis pela sua realização, o Projeto
Energia que Transforma quer envolver um número cada
vez maior de cidadãos brasileiros em conversas e ações
ligadas em formas eficientes de lidar com energia.
Por serem consideradas de interesse da sociedade
em geral, as questões energéticas merecem especial
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atenção dos educadores. O envolvimento desse público
na condução de diálogos entre diferentes atores é um
potente meio pelo qual o Projeto pretende mobilizar
pessoas e comunidades para o desenvolvimento
sustentável, com foco mais prático e interdisciplinar.
O Energia que Transforma compreende as dimensões
abordadas a seguir.
Conteúdo de aprendizagem:
• integrar o desenvolvimento sustentável ao núcleo
do processo educativo, incentivando educadores de
diferentes disciplinas a intensificarem uma abordagem
problematizadora, articulando o conteúdo a questões
críticas para a sociedade, incentivando estudantes a
assumirem papéis ativos para enfrentar e resolver desafios
para criar um ambiente mais justo, inclusivo e sustentável;
• permitir que os participantes do Projeto adquiram
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes que
os capacitem a contribuir para o desenvolvimento
sustentável.
Estratégias de aprendizagem:
• estimular a pesquisa e a produção de conhecimento e
promover atividades como saídas a campo e gincanas
educativas, dinamizando temas transdisciplinares ligados
à eficiência energética e à sustentabilidade;
• fortalecer propostas que desenvolvam a “cultura
maker”, estimulando jovens a aplicarem o conhecimento
em situações reais, pensando e propondo alternativas
sustentáveis para o gerenciamento da energia em suas
comunidades;
• incentivar o protagonismo juvenil na produção de
conhecimento, ampliando o uso das tecnologias
e conectividades para favorecer a expressão em
diferentes linguagens (produção audiovisual, construção
de experimentos, flashmobs) e mobilizar comunidades
de aprendizagem.

Transformação em ação
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Investigar conceitos, desafios e descobertas energéticas
da humanidade ao longo de sua trajetória é deparar-se
com questões éticas, filosóficas, políticas e históricas. Ao
percorrer uma linha do tempo imaginária, percebemos
que consumimos cada vez mais energia. Imagens da
Terra vista do espaço mostram a expansão crescente
dos territórios iluminados por luz elétrica; descobertas
na área da saúde promovem longevidade, e o mundo vai
ficando cada vez mais povoado; inovações tecnológicas
são rapidamente incorporadas ao nosso dia a dia,
aumentando a demanda por energia.

Espera-se que os principais públicos envolvidos no
Projeto, educadores, jovens e suas comunidades, sejam
chamados a atentar para suas próprias práticas:

Que importância a energia
tem para a minha vida pessoal
e para a sociedade? Como me
relaciono com a energia que
está disponível para mim?
Acreditamos que os educadores e jovens participantes
do Projeto Energia que Transforma possam organizar-se
e mobilizar suas famílias e comunidades para práticas
voltadas ao uso eficiente dos recursos energéticos e,
deste modo, que cada vez mais pessoas se engajem no
uso consciente da energia. Algumas premissas servem de
guia para esse viés pedagógico do Projeto, voltado para a
transformação social:
• a adoção de modernas tecnologias não é suficiente
para assegurar o uso eficiente de energia; mesmo o
uso de fontes renováveis tem implicações ambientais
e socioeconômicas. É imprescindível compreender que
tecnologia é tão importante quanto hábitos e padrões de
consumo para o desenvolvimento sustentável;
• o uso eficiente de energia não significa perda de
conforto, resulta da eliminação de excessos, não de usos.
Uma cultura de eficiência energética se consolida por
meio de hábitos de consumo que reduzem desperdício;
• mesmo que a energia elétrica no Brasil seja gerada,
em grande parte, a partir de fontes hídricas renováveis,
precisamos usá-la com sabedoria. Toda energia que
utilizamos tem origem na natureza. Para produzi-la e
fazê-la chegar até nós, é necessário construir usinas
geradoras, estruturando uma complexa cadeia de
conversão e transporte que impacta o meio ambiente.
Antes de conhecer em detalhes a metodologia Energia
que Transforma, apresentamos algumas definições
fundamentais para o processo de trabalho.

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas
próprias necessidades”.
Mas, para alcançarmos este ideal, temos que levar em
conta três pilares: meio ambiente, economia e bem-estar
social. Desenvolvimento sustentável não pode ocorrer se
um dos pilares estiver ausente ou se os três estiverem
desequilibrados.

Metodologia Energia
que Transforma

O que isso significa?
Todos compreendem a necessidade de desenvolver a
economia, mas nem todos consideram os danos que o
crescimento econômico desequilibrado pode provocar
sobre o meio ambiente e sobre o bem-estar das pessoas.
Refletir sobre essas questões ajuda a melhorar a vida de
todos em todos os lugares e alcançar isso todos juntos.
O que é Energia?
Energia é uma palavra que vem do grego enérgeia e quer
dizer “força em ação”. Em uma definição exata, energia
é causa e origem de todas as mudanças, de todas as
transformações.
Em 1872, Maxwell propôs uma definição que pode ser
considerada mais correta do que a anterior: “energia é
aquilo que permite uma mudança na configuração de um
sistema, em oposição a uma resistência a esta mudança”.
Estão, nessa definição, duas ideias importantes: as
modificações de estado implicam vencer resistências e
a energia é que permite modificações de estado. No livro
Conceitos e Contextos, você encontrará mais informações
e definições sobre energia.

Comprometida com uma prática pedagógica que
promova reflexões sobre a vida real e incentive o diálogo
sobre energia e temas a ela relacionados – como
cidadania, trabalho, pluralidade cultural, responsabilidade
social e ambiental –, a metodologia Energia que
Transforma propõe o uso de objetos de aprendizagem
para correlacionar conteúdos e linguagens diversas à
experiência diária das pessoas. Esta percepção ampliada
da conjuntura energética e ambiental, associada à vida
cotidiana, potencializa desejos de transformação do
indivíduo e da sua realidade, incentivando, cada vez mais,
ações para o desenvolvimento sustentável.

Saiba mais
A fundamentação teórica da
Metodologia Telessala expressa uma
concepção de educação:
- progressista, por contribuir
para a transformação social, com
desenvolvimento sustentável e justiça;
- libertária, por estimular as pessoas a
desenvolverem autonomia e poder de
resolver problemas;
- multicultural, por favorecer o diálogo
entre as diferenças culturais.

Sua base é a Metodologia Telessala, aplicada desde
1993 pela Fundação Roberto Marinho, e que se
desenvolve em um processo permanente de criação
até os dias de hoje, com a contribuição de educadores e
estudantes de todo o Brasil.

A essa concepção está associada uma
teoria de conhecimento que leva em
conta o construtivismo, o pensamento
complexo, as bases biológicas da
compreensão humana e as múltiplas
inteligências.

O que é Eficiência Energética?
Podemos dizer que eficiência energética é manter
nosso nível de conforto e os benefícios trazidos com a
utilização da energia, mas com o menor nível de perdas
possível, ou seja, manter o conforto utilizando a energia
de forma eficiente.

Os pensadores e as pensadoras que
inspiraram a Metodologia Telessala com
ideias, valores e práticas são: D. Helder
Câmara, Paulo Freire, Bernardo Toro e
Antonio Carlos Gomes da Costa, Peter
Senge e Rosa Maria Torres; Antonio
Gramsci, Célestin Freinet e Gaudêncio
Frigotto; Jean Piaget, Lev Vigotsky
e Philippe Perrenoud; Edgard Morin;
Humberto Maturana; Howard Gardner;
Thereza Penna Firme; Francisco
Gutierrez e Madalena Freire.2

O que é Desenvolvimento Sustentável?
Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável são
termos que ouvimos muitas vezes, seja na mídia, na
escola ou em conversas. Mas o que é exatamente
desenvolvimento sustentável?
O Relatório Nosso Futuro Comum, publicado em abril de
1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, define desenvolvimento sustentável
como “O desenvolvimento que procura satisfazer às
necessidades da geração atual, sem comprometer a
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FARIAS, Célia et al. (Orgs.). Incluir para Transformar:
metodologia Telessala em cinco movimentos. Rio de
Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2013.
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Propiciar uma experiência multimídia, inter e transdisciplinar,
abrindo amplas discussões sobre o tema da eficiência
energética em espaços educativos e comunitários, é
um dos objetivos da metodologia e dos conteúdos dos
materiais pedagógicos do kit Energia que Transforma.
Apresentados em linguagem dinâmica e de fácil
entendimento, os conteúdos do kit Energia que Transforma
têm o propósito de favorecer processos de ensinoaprendizagem que ampliem a reflexão, a compreensão e a
comunicação de diversos assuntos relacionados à energia.
Espera-se que cada participante organize suas ideias,
comunique-se, coopere, busque argumentos consistentes
para posicionar-se em relação a questões energéticas
e compartilhe pensamentos, ações, relações e valores
(atitudes, hábitos, ética) considerados mais adequados
ao desenvolvimento sustentável, tanto na escala pessoal
como nos contextos local e global.
A dinâmica proposta pela metodologia Energia que
Transforma desafia, dessa maneira, cada um a colocar sua
força criativa na construção de alternativas desejadas.

Cada pessoa traz sua forma particular de fazer
associações e análises, de se posicionar criticamente
diante da realidade, de visualizar, inovar, criar e tomar parte
em alternativas de ação social nas quais experiências e
sentidos são partilhados. Educador e educandos partilham
reflexões sobre o seu papel no mundo e constroem
juntos, por meio do diálogo, conhecimentos e estratégias
relacionados à questão energética.
No processo de ensino-aprendizagem que valoriza a
autoexpressão e a negociação de diferentes pontos
de vista, cada sujeito fortalece sua identidade e,
também, o sentimento de pertencer à comunidade
com quem interage e se identifica. É esse sentimento
de pertencer que propicia um clima favorável à escuta
e à argumentação, necessário para a construção de
alternativas conjuntas.

Iren Moroz

FIGURA 1
SÍNTESE DA DINÂMICA DO
PROJETO ENERGIA QUE TRANSFORMA

Aplicação da
metodologia na
sala de aula

RECURSOS

CONCEPÇÕES

KIT
ENERGIA QUE TRANSFORMA

MANDALA
(METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM)

CURSO CAPACITAÇÃO
EDUCADORES E GESTORES

BNCC

DIÁLOGO

CURSO CAPACITAÇÃO ARTICULADORES

SITUAÇÕES
PEDAGÓGICAS

CONHECIMENTO MULTIDISCIPLINAR

APLICAÇÃO: PROJETOS
INTERDISCIPLINARES EM SALA DE AULA

INTERATIVIDADE
REFLEXÃO E AÇÃO

Fonte: Projeto Energia que Transforma (2020).
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Uma proposta
de metodologia
dinâmica e
interativa
Para firmar uma base de escuta e de livre expressão
e propiciar construções coletivas de conhecimento, a
metodologia Energia que Transforma aplica uma dinâmica
que promove interações, valorizando o círculo. A roda é
a melhor forma de organizar pessoas para um processo
interativo: dispostos em círculo, todos se veem e
estão posicionados de igual para igual; isso favorece
a horizontalidade de relações. Se queremos construir
juntos, precisamos nos comunicar.

FARIAS, Célia et al. (Orgs.). Incluir para Transformar: metodologia Telessala em
cinco movimentos. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2013.

3

O círculo é um símbolo universal de
integração e de unidade. Danças
circulares são as mais antigas que
conhecemos – e até hoje persistem
nas brincadeiras de roda e cirandas
que integram crianças e adultos em
um mesmo ritmo. Desde sempre,
seres humanos se reúnem em círculo
quando desejam ouvir histórias, trocar
ideias, conversar, aprender e resolver
problemas juntos. Para Paulo Freire, o
círculo de cultura é espaço de diálogo,
ampliação de saberes e construção
do conhecimento.3
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A Mandala e a
Metodologia
Energia que
Transforma

A mandala é o método de aprendizagem proposto a partir
das concepções do projeto, com a premissa de estimular
os participantes a se tornarem mais reflexivos e com
habilidades para cooperar na resolução de problemas
sociais, econômicos, políticos e ambientais do hoje e
do amanhã. Assim, o modelo da mandala alia atividades
teóricas e práticas, guia do conteúdo, com o foco em
uma mentalidade inovadora, que não apenas memoriza
a informação, mas sabe como interpretá-la e como
transformá-la em ação.
Conforme vemos na figura a seguir, a mandala apresenta
de forma visual os passos da metodologia Energia que
Transforma.

FIGURA 2
MANDALA

ATIVIDADE
INTEGRADORA

PROBLEMATIZAÇÃO

AVALIAÇÃO

Para abrir uma situação pedagógica, faz-se uma atividade
integradora. Por quê? As dinâmicas integradoras, também
chamadas de “quebra-gelo”, promovem vínculo entre os
participantes. É preciso acordar neles o sentimento de
pertencer ao grupo para impulsionar as trocas no círculo
e propiciar construção coletiva de conhecimentos.

PROBLEMATIZAÇÃO

EXTRAIR O QUE O GRUPO JÁ SABE
SOBRE O TEMA: MOTIVAR OU
PROBLEMATIZAR
Estabelecida a afinidade do grupo na integração, é
hora de despertar a curiosidade para o tema a ser
trabalhado. Esse impulso é provocado na motivação,
ou problematização, por uma simples pergunta, uma
dinâmica breve, a letra de uma música ou um texto
– qualquer objeto de aprendizagem que aguce a
curiosidade e o desejo de fazer descobertas sobre o seu
conteúdo e que ative a vontade de participar daquela
experiência de ensino-aprendizagem. Nesta etapa, todas
as ideias levantadas pelos participantes são recebidas
como válidas pelo educador: ele não define o que é
verdadeiro ou falso, não age como detentor do saber,
nem procura estabelecer consensos. Aproveita para
identificar a bagagem que o grupo traz, incentivando
todos a dizerem o que já ouviram falar, o que sabem, quais
são suas dúvidas sobre aquele assunto.

PROVOCAR A LEITURA DE IMAGEM A
PARTIR DE UM OBJETO DE APRENDIZAGEM

SOCIALIZAÇÃO
DA APRENDIZAGEM

OBJETO DE
APRENDIZAGEM

LEITURA
DE IMAGENS

Fonte: Projeto Energia que
Transforma (2020).
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INTEGRAR PARA TRABALHAR EM GRUPO

OBJETO DE APRENDIZAGEM
E LEITURA DE IMAGEM

CONSTRUÇÃO
COLETIVA DO
CONHECIMENTO

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

ATIVIDADE INTEGRADORA

Transformação em ação

Depois de motivar o grupo, o educador apresenta
um objeto de aprendizagem estudado e selecionado
previamente para abordar o assunto e ampliar o repertório
do grupo sobre o tema que foi lançado na roda para a
motivação/problematização. Após o trabalho com o objeto
de aprendizagem, o educador orquestra uma leitura
de imagem, ou seja, instiga o grupo a fazer uma leitura
coletiva desse material. Essa leitura de imagem pode ser
conduzida de várias maneiras. Uma forma básica é, em
plenária, ir puxando dos participantes o que observaram
daquele conteúdo e da sua forma, o que viram, o que
ouviram. Também é interessante questionar o que
sentiram. Mas o que define a forma de conduzir essa leitura
é a possibilidade de estabelecer conexões entre o que os
participantes vão trazendo e o assunto a ser estudado.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

TROCAR IDEIAS E APROFUNDAR O
TEMA NA ATIVIDADE COMPLEMENTAR
Apresentado o objeto de aprendizagem e feita a leitura
de imagem, que possibilita o diálogo sobre o conteúdo,
o educador propõe uma atividade complementar e
orienta os participantes a desenvolvê-la: um trabalho de
pesquisa em grupo para aprofundar os conhecimentos
sobre o tema. O educador assegura a fluência do
processo, orientando todos os participantes, de maneira
clara e simples, sobre o que vão fazer, indicando os
materiais do kit que podem ser consultados e dizendo
de quanto tempo dispõem para isto. Reunidos em grupo,
os participantes vão compartilhar seu entendimento
sobre o tema, com liberdade e assertividade, para,
então, buscar uma forma de coordenar as ideias numa
exposição conjunta. O educador segue atento ao
processo de trabalho dos grupos; pode esclarecer
dúvidas que surgirem e, se solicitado, auxiliar a
identificar alternativas para execução da proposta,
dando dicas. Nessa etapa, a função do educador é
apoiar os grupos, incentivá-los a utilizar diferentes
fontes de consulta e, quando julgar adequado, desafiálos a experimentar linguagens variadas na forma de
apresentarem os trabalhos (oral, escrita, plástica,
cênica, musical, entre outras) para que possam
expressar-se e partilhar informações, experiências,
ideias e sentimentos, produzindo sentidos em
diferentes contextos, que gerem entendimento mútuo.

SOCIALIZAÇÃO
DA APRENDIZAGEM

COMPARTILHAR IDEIAS E
EXERCITAR HABILIDADES DE
COMUNICAÇÃO: A SOCIALIZAÇÃO
Os trabalhos produzidos podem ser socializados de muitas
maneiras, a mais comum é em plenária. Em um intercâmbio
enriquecedor, cada grupo apresenta o que produziu para
os outros participantes. Isso amplia a compreensão dos
conteúdos, que são apresentados a partir de diferentes
pontos de vista, fruto das vivências diversas. Esta forma
de socializar também exercita habilidades de falar em
público e aptidão para responder aos inesperados que
uma audiência pode trazer. Ao socializar seus pontos de
vista, cada grupo e cada indivíduo toma parte no processo
coletivo de construir conhecimentos.
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E o conteúdo
curricular, onde e
como se insere
nessa mandala?
Saiba mais
Leitura de mundo

AVALIAR O PROCESSO
PROMOVE ESCUTA MÚTUA
O ciclo se completa avaliando o processo de
aprendizagens construídas em conjunto. Essa etapa
pode ser feita de diversas maneiras, escrevendo ou
falando. Se a avaliação for oral e em grupo, o educador
promove a escuta mútua, de forma ética e criativa, para
que cada participante possa expressar como se sentiu
durante o processo e verbalizar suas impressões sobre
as atividades realizadas: o que mais gostou de aprender
sobre o conteúdo trabalhado? Quais competências e
habilidades pensa ter desenvolvido?

CONSTRUÇÃO COLETIVA
DO CONHECIMENTO
Esta sequência didática visa a potencializar encontros
com os educandos nos quais cada um se enriquece com
a experiência do outro. É importante que todos tenham
liberdade para se expressar e para usar a criatividade,
e que participem da construção do conhecimento de
forma interativa e autônoma. Os participantes devem
ser incentivados a fazer suas próprias descobertas e a
trocar entre eles!
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• estabelecer uma relação entre os
conceitos das disciplinas, as imagens
apresentadas e o cotidiano;
• explorar a leitura do texto televisivo
e de outros textos;
• estimular a formação do
telespectador e do leitor crítico;
• propiciar o exercício da observação,
do pensar e da construção do discurso;
• conferir concretude aos conceitos
mais abstratos, auxiliando o processo
de construção do conhecimento.” 4

Transformação em ação

Denis Kovaliov

AVALIAÇÃO

“Na década de 1960, quando os
recursos audiovisuais começavam a
ser usados em educação, ao iniciar
jovens e adultos na leitura da palavra
e do mundo, Paulo Freire e equipe
usavam o epidiascópio [...], um
aparelho capaz de projetar imagens
impressas em papel, conforme
explica Vera Barreto [2004, p. 86].
Hoje o aparelho usado é outro, mas
o princípio é o mesmo. As imagens
não são meras ilustrações da fala
do educador. São codificações, em
forma de programas videográficos,
de ideias a serem decodificadas
pelos educandos. O texto imagético
traz para a sala de aula um conjunto
infinito de possibilidades de leitura. A
leitura de imagens é fundamental para
provocar a leitura e compreensão do
mundo/da realidade e também para:

Está presente em todas as etapas, já que a situação
pedagógica é planejada com o objetivo de abordar
determinado assunto do currículo, promovendo
interatividade e construção conjunta de conhecimentos.
E a apresentação estruturada do conteúdo curricular,
como acontece? Pela experiência, dois momentos se
mostraram mais propícios para essa inserção: após a
leitura de imagem do objeto de aprendizagem, oferecendo
fundamentação teórica para os grupos realizarem a
atividade complementar, ou depois da socialização
dos trabalhos, consolidando e complementando os
conhecimentos apresentados. Mas tudo depende do
objetivo pedagógico que se tenha em mente.
Da mesma forma, como aplicar essa proposta no tempo
que se dispõe para trabalhar um conteúdo, em sala de
aula, por exemplo? A metodologia é apresentada na
forma de mandala, como uma sequência de passos
ordenados, com fins didáticos, porém o tempo de
realização de cada atividade pode ser equacionado
de acordo com o contexto e o tempo disponível. Por
exemplo: em uma leitura de imagem audiovisual, é
possível selecionar o vídeo na íntegra ou uma cena/
trecho que ilustre o assunto que se deseja abordar e
exibir apenas aquela parte para, na sequência, realizar a
leitura de imagem.
Para aprofundar ideias sobre adequação da metodologia
Energia que Transforma às demandas escolares, o livro
Energia na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz
para os educadores indicações de caminhos e exemplos
de Situações Pedagógicas planejadas para trabalhar
competências e habilidades apresentadas na BNCC
para os anos finais do Ensino Fundamental e para o
Ensino Médio, com foco na área de Ciências da Natureza
e Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Essas
indicações foram elaboradas com o intuito de facilitar a
aplicação da metodologia e o uso dos materiais do kit
Energia que Transforma para o estudo de temas ligados à
eficiência energética no contexto escolar.
O kit e a metodologia buscam ampliar espaços
de aprendizagem que ressaltem a importância de
atuarmos como cidadãos “ligados” na sustentabilidade
e de assumirmos novas posturas no que diz respeito

FARIAS, Célia et al. (Orgs.). Incluir para Transformar: metodologia Telessala em
cinco movimentos. Rio de Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2013, p. 70.

4

a questões relacionadas à energia, aprimorando
conhecimentos sobre eficiência energética de forma
integrada e contextualizada. Contextualizada por facilitar
associações entre os conteúdos tratados e a realidade de
cada lugar/tempo em que as aprendizagens acontecem.
Integrada por propiciar formas de organização inter
e transdisciplinar desses conteúdos e, também, por
oferecer material de orientação para educadores com o
intuito de incentivar a adoção de estratégias dinâmicas,
interativas e colaborativas.

COMPETÊNCIAS E
HABILIDADES A SEREM
INCENTIVADAS
Para fortalecer ações que assegurem as aprendizagens
essenciais e contribuir, dessa maneira, para a
formação crítica e cidadã de jovens participantes do
Projeto, no conteúdo da publicação Energia na BNCC,
foram associadas ao tema da eficiência energética
competências gerais e específicas da BNCC. A
metodologia sugerida e os materiais do kit foram
idealizados para trabalhar um conjunto de competências
e habilidades relacionadas à compreensão do que é
energia, as transformações pelas quais ela passa e a
responsabilidade de cada um na sua utilização. Veja, a
seguir, um diagrama com essa gama de competências e
habilidades ligadas à eficiência energética, diretamente
associadas à proposta do Energia que Transforma.
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TABELA 1
PROJETO ENERGIA QUE TRANSFORMA

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

conceituar energia e recursos energéticos

conhecer as diferentes fontes de energia
COMPREENSÃO DO CONCEITO DE ENERGIA,
SUA ORIGEM E SUA CAPACIDADE
DE TRANSFORMAÇÃO

conhecer as possibilidades de t ransformação da energia

compreender que a produção e o uso da energia sempre
causam algum impacto socioambiental

conhecer possibilidades de utilização
da energia e associá-la ao comportamento dos usuários
– reconhecendo a diferença entre o consumo de energia
para o conforto e o bem-estar e o desperdício

RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE
DE CADA U
 M NO USO DA ENERGIA

compreender a relação entre o desenvolvimento
econômico e social do país, o aumento do consumo de
energia e seus possíveis impactos socioambientais

compreender a importância da eficiência energética
para o bem-estar local e para a vida no planeta e
alternativas de uso eficiente de energia

atuar como protagonistas, motivados e responsáveis
pelo melhor uso da energia e suas fontes naturais,
difundindo alternativas de uso eficiente de energia

Fonte: Projeto Energia que Transforma (2020).
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Kit Energia
que Transforma
Os materiais que compõem o kit Energia que
Transforma incentivam a realização de projetos inter
e transdisciplinares sobre a temática da eficiência
energética, tanto em escolas de ensino regular como na
educação de jovens e adultos, em atividades extramuros,
ações comunitárias ou de educação popular. A proposta
é incorporar os saberes e os conhecimentos originados
na prática cotidiana dos envolvidos, apostando na
interatividade e no lúdico para favorecer experimentações
que promovam a construção coletiva de novos
conhecimentos e de novas práticas sociais.
O kit inclui três séries televisivas; trinta podcasts; um
game; cartaz da Linha do Tempo e três publicações
que apresentam conteúdos e situações pedagógicas.
Essa diversidade de meios pretende promover uma
visão ampla e plural sobre eficiência energética e
incentivar aprendizagens sintonizadas com a BNCC,
com os desafios da sociedade contemporânea e com os
interesses das diversas culturas juvenis, investindo no seu
potencial de criar novas formas de existir e atuar.

As principais premissas dos conteúdos dos materiais
pedagógicos presentes no kit Energia que Transforma são:
• apresentar o contexto e os cenários relacionados à energia;
• incentivar a curiosidade e a criatividade dos jovens;
• estimular os estudantes a produzirem conhecimento;
• instigar o pensamento crítico e criativo sobre energia no
mundo e em nossa vida;
• chamar a atenção para problemas decorrentes do uso
pouco eficiente da energia;
• apresentar inúmeros exemplos positivos de eficiência
energética na escala do indivíduo, da casa, da família, das
comunidades, da gestão pública e privada;
• incentivar ações solidárias para dispor da nossa riqueza
da melhor e mais sábia maneira possível;
• explorar múltiplas dimensões do processo educativo
(experiências práticas, saberes, vivências, afetividade
etc.) para construir valores, novos conhecimentos e
atitudes, destacando a relação entre a vida cotidiana e
a aprendizagem.
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Materiais do
Kit Energia que
Transforma

LIVRO 1 – GUIA METODOLÓGICO

LIVRO 3 - ENERGIA NA BNCC

O kit Energia que Transforma traz um conjunto de soluções
educacionais criadas especialmente para o Projeto,
descritos a seguir.

Apresenta o Projeto Energia que Transforma,
sua metodologia, intencionalidade e como
implementá-lo. São detalhadas duas oficinas
(8h e 16h) de sensibilização para o tema
Eficiência Energética, explorando o material do
kit pedagógico. O livro traz, ainda, a descrição de
todos os materiais que compõem o kit
Energia que Transforma.

IMPRESSOS

LIVRO 2 - CONCEITOS E CONTEXTOS

Relaciona as competências do
Projeto Energia que Transforma às
competências e habilidades da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC),
traz roteiros de Situações Pedagógicas
direcionadas às áreas de Ciências da
Natureza e Ciências da Natureza e
suas Tecnologias, com foco na unidade
temática Matéria e Energia, para
trabalhar de forma interativa e lúdica
com grupos do Ensino Fundamental II e
do Ensino Médio.

A primeira parte apresenta conceitos e fundamentos
sobre energia, as principais configurações de
sistemas energéticos e o uso eficiente da energia.
A segunda parte traz uma coletânea de textos sobre
diversos aspectos da questão energética brasileira
sob a ótica de especialistas do setor. O livro traz
também um pequeno glossário que define o conceito
de alguns dos termos utilizados e o detalhamento da
Linha do Tempo da Energia.
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LINHA DO TEMPO DA ENERGIA
Cartaz que apresenta marcos
históricos nacionais e internacionais da
relação do homem com a energia.
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CONSCIENTE COLETIVO
(10 episódios com 2min - animação)
Na série Consciente Coletivo, a adolescente Isa,
enquanto viaja de ônibus pela cidade, conta sobre as
descobertas que faz sobre a eficiência energética,
inspirada pelos lugares por onde passa e pelo que
aprende com os outros passageiros.
Episódio 1: “O caminho da energia”: Isa apresenta
os passageiros do ônibus. Passando pela loja de
luminárias da Zulmira, ela lembra do que aprendeu
sobre a eletricidade, que fez as cidades crescerem e se
transformarem cada vez mais.

AUDIOVISUAIS
VIDA DE REPÚBLICA
(10 episódios com 20min em média)
Série composta por dez programas de TV que mostra o
cotidiano de cinco jovens universitários e de Ensino Médio
– de origens diferentes – que moram juntos em uma
república. Misturando documentário e ficção, a série tem
como tema principal “energia” e como pano de fundo o
dia a dia dos estudantes. Os episódios intercalam trechos
da ficcional república com documentários que registram
experiências relacionadas à geração, à conversão e à
distribuição de energia no Brasil.
Episódio 1: “Eficiência energética nas residências”: o
episódio aborda a eficiência energética nas residências
e apresenta o Selo Procel Eletrobras, que indica os
produtos com melhores níveis de eficiência energética
dentro de cada categoria.
Episódio 2: “Energia: conceitos”: o episódio aborda as
alterações que podem ser feitas no projeto de uma casa,
em busca da eficiência energética. Explica que a energia
está por toda parte, e, além disso, mostra o caminho
necessário para que ela chegue até o consumidor.
Episódio 3: “Sociedade e meio ambiente + perdas
energéticas”: o episódio apresenta um projeto
desenvolvido pelo Procel Reluz e mostra o que vem sendo
feito para aumentar a eficiência da iluminação pública e
sua importância na vida dos moradores das cidades.
Episódio 4: “Fontes energéticas”: o episódio aborda a
importância de investir na diversificação de fontes de
energia. A busca por alternativas começou: o homem já
domina algumas técnicas para o uso extensivo de fontes
renováveis e ambientalmente mais adequadas.
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Episódio 5: “Energias renováveis: tecnologias e
perspectivas brasileiras”: o episódio propõe uma reflexão:
até que ponto estamos dispostos a mudar nossos
hábitos em prol do bem comum? As cidades eficientes. O
funcionamento das hidrelétricas, das usinas de etanol e
dos parques eólicos.
Episódio 6: “Tecnologias do setor elétrico e perdas
energéticas”: neste episódio, aprendemos a diferença
entre desperdício de energia, resultado, por exemplo,
de falta de manutenção dos equipamentos, e as
perdas energéticas inerentes ao processo de geração,
transformação, transmissão e distribuição da energia
elétrica, até que ela chegue ao consumidor.

Episódio 2: “Comércio, trocas, mobilidade”: vamos
conhecer a Dona Julia, dona de uma loja de sapatos no
Centro, e entender a energia envolvida nos caminhos que
os materiais percorrem até o local onde os produtos são
fabricados ou vendidos.
Episódio 3: “Conjunto da cidade”: nessa viagem, vamos
saber mais sobre o albedo, formas mais energeticamente
eficientes de ocupar a cidade e como a criatividade tem
tudo a ver com isso.
Episódio 4: “Construção, edificações”: com o mestre
de obras Sérgio, Isa aprendeu sobre construções
sustentáveis e sobre a importância do planejamento
para aumentar a eficiência energética sem abrir mão
do conforto.

Episódio 5: “O cidadão”: Isa fala sobre a energia no
nosso no dia a dia, as pesquisas do professor Péricles e a
importância de mudar alguns hábitos para contribuir com
a eficiência energética de toda a cidade.
Episódio 6: “Conectividade”: nesse episódio, Isa fala sobre a
internet das coisas e como está começando essa revolução,
que conecta cada vez mais as pessoas com a cidade.
Episódio 7: “Produção na indústria”: passando pela região
industrial da cidade, Isa lembra de sua amiga Joana,
engenheira de produção que a ensinou a Indústria 4.0,
que vem transformando todo o setor.
Episódio 8: “Produção de energia”: Marcela trabalha em
uma hidrelétrica, e, com ela, Isa aprendeu sobre produção
de energia, matriz energética, microgeração e novas
tecnologias para o consumo mais eficiente.
Episódio 9: “Produção de conhecimento”: vendo o
campus da universidade, Isa fala sobre essa máquina do
tempo pela qual pesquisadores e professores tentam
enxergar o futuro. Como o Augusto, que estuda formas
mais eficientes de se gerar energia.
Episódio 10: “A esfera doméstica”: concluindo sua
jornada, Isa fala sobre sua Tia Laura, que mora em uma
casa toda sustentável. Ela é um exemplo de como a
mudança de atitude pode partir de cada um de nós e
fazer muita diferença.

Episódio 7: “Alternativas de transporte”: o episódio
debate o uso diversificado dos meios de transporte,
lembra novas alternativas, como o carro elétrico, e sugere
que, sempre que possível, se dê preferência aos meios
coletivos, no lugar do carro, ou ao transporte solidário.
Episódio 8: “Indústria, comércio e agricultura”: o episódio
aborda a eficiência energética na indústria, mostrando o
aproveitamento de perdas energéticas, energia embutida
e o custo do desperdício de alimentos.
Episodio 9: “Política energética”: o episódio coloca
questões como a importância da energia em nossa vida.
Como cada um pode contribuir para o desenvolvimento da
infraestrutura energética do país? O que é possível fazer
para conciliar qualidade de vida e preservação do planeta?
Episódio 10: “Energia, eficiência energética e qualidade
de vida/ perspectivas para o futuro”: o pessoal da
república participa de uma feira sobre energia. O narrador
relembra como a energia tem estado presente na vida
do homem e como tem contribuído para a definição dos
rumos tomados pelas sociedades, em diferentes épocas.
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Episódio 7: “Cidades inteligentes III”: nas cidades
inteligentes, gerir o consumo de energia é estratégico.
Uma start-up carioca desenvolve smart grids, que
processam dados de consumo e modulam o consumo
conforme o perfil do consumidor.

Episódio 17: “Aterro sanitário de Manaus”: a geração de
energia a partir dos gases do lixo associado a alternativas
mais eficientes de descarte de resíduos sólidos é
realidade no Aterro Sanitário de Manaus, um exemplo de
eficiência energética.

Episódio 8: “Zero Energy Buildings (ZEB)”: alguns
prédios usam apenas fontes renováveis para suprir suas
necessidades. São os chamados Zero Energy Buildings
(ZEB – em português, edificações zero energia), como o
do Sebrae em Cuiabá, um dos primeiros do tipo no Brasil.

Episódio 18: “Eficiência na construção civil”: a construção
consome metade dos quilowatts produzidos no mundo.
Por isso, boas práticas de consumo no setor são
estratégicas, como as da empresa brasileira que produz
materiais a partir do entulho.

Episódio 9: “Agricultura digital”: na fazenda da Embrapa
Soja, em Londrina, a introdução do drone trouxe
informações mais precisas sobre a produção e se tornou
um exemplo de eficiência energética na produção
agrícola via tecnologia.

Episódio 19: “CHESF - Diversificação na matriz energética”:
o promissor cenário da geração de diversas fontes em
um mesmo local é ilustrado pela iniciativa pioneira da
Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF).

Episódio 10: “Novas profissões”: o episódio aborda
a eficiência energética pelo ponto de vista das
transformações que têm trazido ao mercado, como a
demanda por profissionais capacitados nesse campo e
preparados para o futuro.
Episódio 11: “Energia nas coisas”: existe energia em
cada produto e em cada embalagem. Ou em um salão de
beleza, como o Hairsize, que se transformou em lugar de
gestão de consumo, entre outros processos, para gerar
eficiência energética.

TÁ LIGADO?
(26 episódios de 13 minutos)
Uma jovem youtuber e seu assistente falam sobre
eficiência energética de um jeito diferente, buscando
ângulos inusitados, experimentos práticos e, sobretudo,
muito senso de humor. Apresentam, por meio de cases
de experiências bem-sucedidas, ações de eficiência
energética em suas várias vertentes: indústria, residência,
saneamento, edificações e iluminação pública. Tá Ligado?
traz uma visão panorâmica e plural sobre as questões
ambiental e energética na sociedade brasileira, em
especial do ponto de vista dos jovens.
Episódio 1: “Pedal sustentável”: o primeiro episódio
apresenta a ideia de eficiência energética por meio
das diferentes formas e fontes de energia, entre elas o
uso de bicicletas que convertem pedaladas em energia
elétrica limpa.
Episódio 2: “Escola sustentável”: a Escola Estadual
Erich Walter Heine, no Rio de Janeiro, é a primeira
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escola pública sustentável da América Latina, e
mostra a importância do uso de práticas eficientes no
ambiente escolar.
Episódio 3: “Mobilidade I”: com tecnologia de ponta,
as bicicletas compartilhadas se tornaram uma
alternativa eficiente na oferta de modais individuais
de mobilidade urbana.
Episódio 4: “Mobilidade II”: o VLT representa a geração
de modais de transporte público mais eficientes e mostra
a eficiência energética aplicada ao deslocamento de
populações dentro das cidades.
Episódio 5: “Cidades inteligentes I”: o que é uma cidade
inteligente? Como a tecnologia pode caminhar lado a lado
com a eficiência energética na gestão de uma cidade?
Episódio 6: “Cidades inteligentes II”: cidades
inteligentes, internet das coisas e eficiência energética:
no Vale da Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, em Minas
Gerais, a conectividade pioneira da tecnologia 5G une
todas essas coisas.
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Episódio 20: “Biogás sertanejo”: pequenos investimentos
em tecnologia trazem mais conforto e menores custos
de forma eficiente. Em Campina Grande, a geração de
biogás doméstico aumenta a eficiência e corta custos na
produção local.
Episódio 21: “Microusinas hidrelétricas”: boas ideias
alinhadas com inovação e pequenos investimentos são
ótimas ferramentas para obter eficiência energética
acessível no dia a dia. É o caso das microcentrais
hidrelétricas criadas no Paraná.

Episódio 12: “Água e renda”: o Projeto Água e Renda
realiza a dessalinização da água de vilas no Rio Grande do
Norte e nos mostra novas formas de aproveitamento de
água e sua relação com eficiência energética.

Episódio 22: “Filme fotovoltaico orgânico”: o filme
fotovoltaico orgânico, ou OPV, é uma tecnologia de
geração de energia solar numa película de 0,3mm de
espessura com peso de 400g por metro quadrado. E foi
inteiramente desenvolvido no Brasil.

Episódio 13: “Biomassa”: a empresa Cerâmicas
Assunção, no Ceará, faz uso de biomassa como opção de
geração de energia, e mostra um recurso possível para a
eficiência energética nas olarias da região.

Episódio 23: “Ecotintas”: uma fábrica catarinense de
tintas trata e reutiliza a água consumida na fábrica e
revela uma indústria química sob a ótica da eficiência
energética, com foco na eficiência hídrica.

Episódio 14: “Museu do amanhã”: o Museu do Amanhã,
no Rio de Janeiro, traz diversas ações de planejamento
energético que ilustram possibilidades de eficiência em
energia na construção de um equipamento cultural de
grande porte.

Episódio 24: “Mobilidade elétrica”: o Tá Ligado? vai até a
Itaipu Binacional para conhecer o Projeto Veículo Elétrico,
que pesquisa soluções de mobilidade elétrica e seus
impactos no sistema elétrico nacional.

Episódio 15: “Indústria do futuro”: a indústria busca
eficiência no nascedouro da atividade produtiva e cria
máquinas que pensam no uso racional da energia desde
antes de a linha de produção entrar em atividade.
Episódio 16: “Edificações eficientes”: em Itajubá, em
Minas Gerais, um complexo de entretenimento opera
com energia solar, revelando que investir em eficiência
energética dos empreendimentos pode ter retornos
muito positivos.

Episódio 25: “Energia solar no metrô”: transportes
públicos são uma solução eficiente para a mobilidade
urbana de grandes populações. O Distrito Federal adotou
a iniciativa de criar estações movidas a energia solar.
Episódio 26: “Eficiência na fabricação de jeans”: o jeans
veste 1/3 da população mundial. E um case chama a
atenção: com ozônio e laser, um grupo têxtil brasileiro
reduziu o gasto de água na produção de uma calça jeans
de 100 litros para 200 ml.
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STILLFX

19: Eficiência energética na iluminação pública
20: Consumo de energia nos transportes
21: A bicicleta como meio de transporte

PODCASTS

22: Energia embutida

ALÔ, JOÃO

23: Eficiência energética nas indústrias

(30 áudios de 2 minutos)

24: Planejamento energético

Alô, João é o nome da série de podcasts que apresenta, de
forma criativa e bem-humorada, os temas relacionados
à energia, sobretudo aqueles aspectos que afetam
mais diretamente a população. João é o entusiasmado
apresentador que responde às dúvidas dos ouvintes,
que telefonam de diversas partes do Brasil. Sempre
acompanhado de um convidado especial, ele busca
esclarecer e agregar informações úteis à população, em
linguagem animada, ágil e coloquial, como é próprio do
rádio. A seguir, os temas dos podcasts:

25: Tarifa de energia elétrica
26: Redução de gastos residenciais e eficiência
energética
27: Cidades eficientes
28: Planejamento energético e a utilização de fontes
renováveis
29: Como evitar o desperdício no uso da água
30: Novos empregos no setor de energia

1: O que é energia
2: Eficiência energética
3: Formas de energia
4: Sistemas energéticos
5: Evolução do consumo de energia pelo homem
6: Impactos econômicos e socioambientais da produção
e do uso da energia
7: Energias fósseis
8: Fontes renováveis de energia

Para
multiplicar
a metodologia
Energia que
Transforma

9: Bioenergia e outras tecnologias na geração de energia
10: Hidrelétricas
11: Horário de verão
12: Energia solar

GAME SUPEREFICIENTE

13: Como combater o desperdício de energia elétrica
em casa

No jogo 2D para Windows e celulares Android, o jogador
transita por quatro cidades distintas (rural, pequena,
média e grande) com a missão de gerenciar as diferentes
demandas de eletroeletrônicos de cada local. Neste
quebra-cabeça, ao mesmo tempo em que é preciso
controlar o consumo geral de energia, é importante
atender às demandas de cada local, deixando todas as
comunidades com um índice de felicidade satisfatório.
Leia o tutorial que está disponível no aplicativo (Play
Store) e no site www.energiaquetransforma.org.br
antes de iniciar o jogo. Boa sorte!

14: Smart grid
15: O Selo Procel Eletrobras e o combate ao desperdício
de energia elétrica em casa
16: Eficiência energética em edificações
17: Matriz energética brasileira
18. Lâmpadas fluorescentes compactas e consumo
eficiente
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Transformação em ação

O objetivo deste roteiro de atividades é sugerir ao agente
articulador da distribuidora de energia (concessionária)
ou ao professor que irá multiplicar o Projeto em sua
escola, junto a seus pares, um caminho para sensibilizar
grupos de pessoas para o tema da eficiência energética,
explorando o material do kit Energia que Transforma.
Assim, espera-se que os participantes se apropriem dos
seus conteúdos e linguagens, investiguem possibilidades
de uso, planejem e promovam diferentes modos de
aplicação com grupos que, por sua vez, possam mobilizar
novas comunidades de aprendizagem para o uso eficiente
e responsável da energia.
O roteiro apresentado tem a duração de 16h. Esta
oficina, além de sensibilizar para a temática e para

os materiais do kit Energia que Transforma, provoca
o participante a construir um plano de ação para
implementação do Projeto.
Se dispuser de 16h, faça o roteiro na íntegra. Se o tempo
de que dispõe são 8h, realize o que está proposto para
o primeiro dia, pois este conjunto forma uma unidade
completa para sensibilizar o seu público, as 8h adicionais
aprofundam o que já foi apresentado e expandem a
exploração dos materiais do kit Energia que Transforma.
Durante a oficina, sugira ao grupo que, na elaboração de
seu plano de ação, valorize um momento de culminância
para o projeto. Feiras de Ciências, oficinas maker,
gincana, produção de vídeos, campeonato com o game
Supereficiente... São muitas possibilidades!
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Planos de Oficina
– Unidades 1 e 2

COMPETÊNCIAS ESPERADAS
ATIVIDADE E
DURAÇÃO

• Saber
- Identificar conceitos relacionados à energia.
- Conceber possibilidades de uso dos materiais do Projeto.
- Exercitar a alteridade (outro olhar a partir de pontos de
vista distintos).

MUITO PRAZER,
ENERGIA QUE TRANSFORMA!

• Convite à reflexão
sobre eficiência
energética: Teia
Semântica (p. 38).

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM DA UNIDADE 1

- Atuar como mobilizador e mediador de ações
pedagógicas, usando o kit do Projeto.
- Analisar criticamente o material.
- Desenvolver e catalisar atividades integradas.

GERAL

• Ser

- Identificar a percepção do grupo sobre energia e sobre
o uso eficiente e responsável desse recurso e explorar
potencialidades pedagógicas do Energia que Transforma.

- Observador crítico, dos pontos de vista pessoal e social,
reconhecendo os desafios que devem ser enfrentados
e superados para o uso eficiente e responsável dos
recursos energéticos.
- Mobilizador de ideias e ações que visem à utilização dos
materiais do projeto Energia que Transforma em diferentes
contextos de aprendizagem.

ESPECÍFICOS
- Levantar e aprofundar conceitos relacionados à energia.
- Conhecer os materiais do kit Energia que Transforma,
vivenciando possibilidades de uso.
- Explicitar a proposta do Projeto para promover a adesão
de novos participantes

• Convide todos a dizerem o que pensam
quando ouvem o termo eficiência
energética. Anote o que for dito pelos
participantes, provocando interações
entre ideias.

• Materiais para esta atividade:
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot ou giz.

• Assista ao vídeo e
observe as ideias,
os sentimentos e as
sensações despertados
pelo audiovisual.
Além disto, que temas
aborda? Quem são os
personagens? Que
cenários e objetos você
identifica?

• Exiba o episódio da série Consciente
Coletivo e oriente para que observem
ideias, sensações e emoções
despertadas. Que temas, personagens,
cenários e objetos aparecem?

• Materiais para esta atividade:
- equipamento com entrada USB
e caixa de som;
- pen drive com o episódio da
série Consciente Coletivo.

• Registre e comente
suas impressões sobre o
programa assistido.

• Promova a troca de ideias sobre o
que foi percebido, sentido e entendido,
procurando identificar que parte do vídeo
provocou sensações, sentimentos e
trouxe informações. Vá registrando por
escrito os pontos destacados.

• Materiais para esta atividade:
- painel de papel pardo: três
folhas coladas na parede com os
títulos – personagens; cenários
e objetos; temas;
- fita crepe;
- quadro ou flipchart;
- marcador/Pilot/giz.

DURAÇÃO
10 MINUTOS

OBJETO DE
APRENDIZAGEM
• Dispositivo audiovisual.
- Episódio 01 da série
Consciente Coletivo.
DURAÇÃO
2 MINUTOS

• Leitura imagética do
Consciente Coletivo,
episódio 1.
DURAÇÃO
20 MINUTOS

• Aprofunde a leitura, convidando os
participantes a se levantarem para
escreverem nos painéis de leitura de
imagens: quais personagens, cenários
e objetos identificaram? Que temas
poderiam trabalhar a partir do programa?
Depois, quando retornarem aos seus
lugares, dinamize a conversa, usando os
registros feitos nos painéis. Faça, sempre
que possível, referência a materiais do
kit que possam complementar o que for
abordado.

PRIMEIRO DIA – MANHÃ
Objetivo: identificar potencialidades pedagógicas do projeto Energia que Transforma,
visando ao desenvolvimento de competências para o uso eficiente e responsável dos recursos energéticos.

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

MATERIAIS DE
APOIO

BLOCO 1
ABERTURA E
ATIVIDADE
INTEGRADORA
• Boas-vindas e acolhida
na apresentação
individual.
• Dinâmica: Eu-imagem.
DURAÇÃO
20 MINUTOS
(considerando um grupo
de 20 a 30 pessoas)

• Seja bem-vindo!

• Dê as boas-vindas a todos!

• Escreva seu nome
e crie uma imagem
para representar no
crachá como está
a sua energia hoje.
Participe da dinâmica de
apresentação.

• Entregue os crachás e solicite que
cada um registre nele seu nome e
uma imagem que represente como
está a sua energia neste dia. Depois,
conduza a roda de apresentações. Seja
você o último a se apresentar – escute
primeiro para ser escutado depois.

• Assine a lista de
frequência.

• Passe a lista de frequência.
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• Convite para o Energia
que Transforma.
• Materiais para o dia:
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot/giz;
- microfones;
- equipamento com entrada USB e
caixa de som;
- material de papelaria (crachás,
hidrocor etc.).
• Materiais para esta atividade:
- lista de frequência;
- descrição da Dinâmica
Eu-imagem na p. 38.

Transformação em ação

MATERIAIS DE
APOIO

• Participe da Teia
Semântica: exponha
sua percepção sobre
eficiência energética.

• Fazer

OFICINA / 16H / UNIDADE 1

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

• Panorama geral
do Projeto Energia
que Transforma e
proposta da oficina de
sensibilização.
DURAÇÃO
30 MINUTOS

• Expresse suas
expectativas em
relação ao que seria
um projeto sobre
eficiência energética.
Acompanhe a exposição
dialogada e interaja
durante a apresentação
da proposta do Projeto
Energia que Transforma
e da oficina de
sensibilização.

• Aproveite as ideias trazidas na teia
semântica para levantar expectativas
em relação a um projeto sobre eficiência
energética. Após essa escuta, dialogue
sobre a proposta do Energia que
Transforma e desta oficina. Busque
interseções entre a demanda do público e
a proposta do Projeto.

• Materiais para esta atividade:
- apresentação sobre o Projeto;
- equipamento com entrada
USB e caixa de som;
- roteiro da oficina.

INTERVALO: 10 MIN
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ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

MATERIAIS DE
APOIO

BLOCO 2
DIVISÃO EM GRUPOS
• Dança matemática.
DURAÇÃO
15 MINUTOS

• Participe da dinâmica no
grande grupo, formando
subgrupos de acordo com
os resultados de operações
matemáticas apresentadas
no quadro.

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

• Sorteie o material a ser
explorado pelo seu grupo.

• Dinâmica: exploração e
síntese dos dispositivos
pedagógicos do kit Energia
que Transforma para a
dinâmica do rodízio.

• Investigue esse material,
sua forma, seu conteúdo,
sua estrutura narrativa.
Elabore, junto com seu grupo,
uma forma de apresentar
esse recurso para os outros
grupos.

TEMPO PARA PESQUISA E
PREPARAÇÃO DA SÍNTESE
45 MINUTOS

• Participe da preparação
de materiais de apoio para a
apresentação.

• Convide todos a se movimentarem
pelo espaço ao som de uma música.
Enquanto a música toca, monte
uma operação matemática no
quadro. Quando a música para, os
participantes efetuam a operação
e se organizam em grupos com o
número de pessoas indicado pelo
resultado da operação (ex.: 3 x 3 = ?
Organizam-se em grupos de nove
pessoas). Repita o processo de três a
quatro vezes, até formar oito grupos.
O resultado da última operação é o
número de participantes para formar
os oito grupos da atividade seguinte.
Se a divisão do total de participantes
não for exata, você vai orientar se
haverá um ou mais grupos com um
participante a menos.

• Reúna os participantes em oito
grupos, sorteie um dos materiais do
kit para cada um:
Séries:
- Consciente Coletivo.
- Tá Ligado?.
- Vida de República.
- Alô, João (podcasts).
Impressos:
- Livro 1: Guia Metodológico.
- Livro 2: Conceitos e Contextos.
- Livro 3: Energia na BNCC.
- Game Supereficiente.
• Oriente a explorar o material e a
preparar uma apresentação para o
sistema em rodízio (lembre-se que,
tanto a dupla que sai quanto os que
ficam, podem precisar do material de
apoio para a apresentação).

• Materiais para esta atividade:
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot/giz;
- operações matemáticas
previamente elaboradas;
- descrição da Dinâmica Dança
matemática na p. 40.

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

SOCIALIZANDO
EM RODÍZIO

• Participe do rodízio,
apresentando o material
do seu grupo.

TEMPO DE
APRESENTAÇÃO
50 MINUTOS

• Siga as orientações do
facilitador em relação
à escolha de uma dupla
itinerante e respeite os
tempos: 3 minutos para
falar e 3 minutos para
escutar a cada rodada.

RODA DE
CONVERSA

• Interaja na troca de
ideias, comentando como
foi vivenciar o rodízio.

• Descobertas e
interlocuções com o
Energia que Transforma
e potencialidades do
Projeto.

• Materiais para esta atividade:
- papéis com o nome de cada
material do kit para o sorteio
entre os grupos
- pelo menos oito kits para que
os participantes de cada grupo
possam explorar o material
que lhes foi designado.
- material para que possam
tomar notas e produzir as
apresentações (papel e lápis,
cartolina, canetas coloridas,
cola, papel crepom etc.).
- descrição da Dinâmica da
Apresentação em rodízio na
p. 40.

• Ofereça material para as produções
e indique o tempo disponível para
pesquisar e produzir a apresentação.

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

DURAÇÃO
25 MINUTOS

FOTO DO GRUPO
• Imagem coletiva
(Termo de Autorização
Imagem).
DURAÇÃO
10 MINUTOS

• Depois, contribua
identificando
oportunidades para
aplicar a proposta do
Energia que Transforma
na sua vida prática: com
quem e em quais lugares
poderia ser realizado?

• Atente para a
explicação, leia e, se
estiver de acordo,
preencha e entregue
o termo de cessão de
direito à imagem. Se
desejar, integre-se ao
grupo para uma foto
coletiva.

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

• Explique o sistema de apresentação
em rodízio, convoque as duplas
itinerantes a se prepararem para a
partida. Faça o controle do tempo: nos 3
primeiros minutos, as duplas itinerantes
apresentam, nos 3 minutos seguintes,
escutam o que o grupo que acolhe
tem para dizer. Utilize um instrumento
sonoro para marcar o comando desse
revezamento e das mudanças de grupo,
até que cada dupla retorne à sua origem.

MATERIAIS DE
APOIO

• Materiais para esta atividade:
- instrumento sonoro para
marcar os tempos (apito);
- cronômetro.

• Solicite que os participantes comentem
a atividade do rodízio. Proponha que
identifiquem conexões com o Energia que
Transforma: onde e com quem a proposta
poderia ser aplicada? Coordene as falas e
incentive todos a se expressarem.

• Apresente o termo de cessão de direito
à imagem, oriente o preenchimento e
recolha assinado.
• Organize a foto e, se possível,
providencie sua impressão e exibição no
ambiente para que os participantes se
vejam juntos e possam comparar a sua
imagem no início e no fim da oficina.

• Materiais para esta atividade:
- termos de Autorização de
Imagem (imprimir uma cópia da
foto para anexar a imagem de
cada um no termo, quando for
o caso);
- máquina fotográfica;
- impressão da foto do grupo,
se possível.

Conexões com os materiais do Kit: para saber mais sobre a metodologia pedagógica e sobre conexões entre a proposta do Projeto Energia que
Transforma com a BNCC, mergulhe no Livro 3 – Energia na BNCC. E para saber mais sobre energia, utilize o Livro 2 – Conceitos e Contextos. Materiais
complementares, como as séries audiovisuais, os podcasts da série Alô, João, e a Linha do Tempo, também podem ampliar conteúdos. Aventure-se no
game Supereficiente para uma experiência de gestão de recursos energéticos.

Dicas para o facilitador: o momento inicial da oficina é muito importante para que os participantes se conheçam e se reconheçam como pertencentes
ao grupo. Para isso, é preciso criar um ambiente acolhedor; oferecer oportunidades para que as pessoas falem, apresentem-se e se identifiquem com os
colegas; levantar expectativas do grupo e sensibilizar para o trabalho, informando sobre o projeto, a importância do tema e a proposta da oficina; abrir
amplo canal de diálogo, convidando à construção participativa. Este é contato inicial dos participantes com a proposta. Atente para as primeiras ideias
trazidas sobre energia. Elas são importantes na trajetória conceitual do grupo e poderão ser revisitadas no decorrer da oficina.
Uma reflexão sobre amplificação de vozes: quando se dispõe de um ou mais microfones, quem deve utilizá-los? Sugerimos que seja utilizado por todo
aquele que estiver com a palavra, ou então que todos falem sem o microfone, impostando a voz. Mas por quê? Para evitar hierarquia entre uns, que têm
sua fala amplificada (em geral os responsáveis pela condução da oficina), e outros, que falam à capela (o grupo de participantes). Esta observação – sobre
a horizontalidade das falas – visa a ampliar percepções sobre a metodologia e despertar a atenção para que se busque unidade em todos os detalhes.

ALMOÇO - 1 HORA

Guia Metodológico Energia que Transforma

Transformação em ação
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PRIMEIRO DIA – TARDE
ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

MATERIAIS DE
APOIO

• Bola da vez.
• Colabore na atividade
em roda.

• Organize os participantes no círculo
com as cadeiras bem próximas umas
das outras. Eles vão passar a bola
com os pés, sem usar as mãos. Quem
deixar cair ou estourar, cria uma
pergunta sobre um assunto da oficina
para o grupo responder.

• Materiais para esta atividade:
- bolas de gás (três não muito
cheias);
- descrição da Dinâmica Bola
nos pés na p. 41.

• Em grupo, escolha um
dos temas dos 30 podcasts
para trabalhar.

•Peça que cada grupo selecione um
tema dos 30 podcasts do Kit Energia
que Transforma para uma audição
interativa.

• Materiais para esta atividade:
- pen drive ou acesso à
plataforma com podcasts;
- equipamento com entrada
USB e caixa de som;
- descrição da Dinâmica
Audição interativa na p. 42.

• Bola nos pés.
DURAÇÃO
15 MINUTOS

OBJETO DE
APRENDIZAGEM
• Podcasts da série Alô, João.
- Explorando a linguagem
sonora.
• Audição interativa.
• Audição e análise dos
podcasts.

• Ouça os áudios
selecionados por todos os
grupos e analise, em roda
de conversa, os elementos
da linguagem sonora.

• Veicule todos os áudios e promova
uma leitura crítica do conteúdo.
Registre por escrito o que for
lembrado, conduzindo a turma nessas
leituras: localidade dos ouvintes,
convidados; temas abordados.

• Criação das apresentações
e busca de conexões.
DURAÇÃO
30 MINUTOS

• Prepare uma
apresentação criativa
sobre o tema do podcast
escolhido pelo seu grupo.
Pode usar, para isso,
parlendas, paródias, HQ,
charges, dramatização,
vídeo etc.
• Pesquise possíveis
conexões desse tema com
outros materiais do kit
e elabore uma lista com
essas indicações.

SOCIALIZAÇÃO
• Apresentação das
produções criativas a partir
dos podcasts.

• Esteja pronto para
apresentar sua produção
e socializar conexões
identificadas entre
os podcasts e outros
materiais do kit.

• Proponha que os grupos preparem
uma apresentação criativa do tema
abordado no podcast escolhido por
meio de parlendas, paródias, HQ,
charges, encenação, vídeo etc.

• Materiais para esta atividade:
- materiais do kit;
- material de papelaria.

• Exposição
dialogada sobre a
metodologia e o kit
do Projeto Energia
que Transforma.

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR
• Convite.

SOCIALIZAÇÃO
• Varal de convites.

• Registre ideias trazidas pelos grupos
sobre as conexões do kit.

• Materiais para esta atividade:
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot ou giz.

• Participe da dinâmica,
interagindo e relembrando
como foi o dia: ao receber a
bola em mãos, relembre uma
das atividades vivenciadas e
conte as aprendizagens que
proporcionou a você.

• Oriente os participantes a se organizarem
de pé, em roda. Comece a dinâmica jogando
a bola para uma pessoa, pedindo que
relembre uma das atividades vivenciadas
até agora e quais as aprendizagens que
extraiu dela e, também, do dia de trabalho.
Cada um recebe a bola, faz as suas
observações e joga para outro colega. A
atividade se completa quando todos que
quiserem se expressar tiverem recebido
a bola e falado. O último vai lançar de volta
para você. Se puder, registre as atividades
e aprendizagens rememoradas para fazer
associações com a exposição a seguir.

• Materiais para esta atividade:
- bola pequena que possa ser
lançada entre os participantes;
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot ou giz;
- descrição da dinâmica Bola da
vez na p. 43.

• Participe da exposição
dialogada sobre a
metodologia e o material do
kit do Projeto Energia que
Transforma. Recapitule o que
foi vivenciado na oficina.

• Faça uma exposição dialogada sobre a
metodologia e o material do kit do Projeto.
Aproveite o que foi rememorado com o
grupo e revisite o roteiro da oficina para
identificar as etapas da metodologia que
foram vivenciadas.

• Materiais para esta atividade:
- apresentação sobre o
material e a metodologia do
Projeto;
- roteiro da oficina.

• Como você apresentaria
o projeto Energia que
Transforma para atrair
pessoas para participarem
junto com você?

• Oriente os participantes a redigirem um
convite para mobilizar pessoas e grupos
para o Energia que Transforma. Enquanto
eles trabalham, monte um varal para os
convites.

• Materiais para esta atividade:
- folhas A4 dobradas ao meio
(uma por participante);
- material de papelaria para
criações plásticas;
- corda ou barbante para o varal,
fita crepe, pregadores para
pendurar os convites;
- descrição da Dinâmica do
Convite na p. 47.

• Participe da dinâmica do
varal de convites.

• Peça a todos para circularem pelo
espaço enquanto a música toca. Quando
a música parar, todos buscam um par e
se posicionam cada um de um lado do
varal. Um vai ler para o outro um convite. A
música volta a tocar, as pessoas circulam e,
nas pausas, encontram novos pares e leem
outros convites.

• Materiais para esta atividade:
- equipamento com
caixa de som;
- trilha sonora selecionada
para a atividade.

• Expresse suas impressões
sobre a proposta do
Energia que Transforma e
o processo vivenciado na
oficina. Troque ideias com
seus pares.

• Conduza a conversa, aproveitando
os convites elaborados para levantar
impressões dos participantes sobre a
proposta do Projeto e sobre a oficina
vivenciada.

DURAÇÃO
25 MINUTOS

INTERVALO – 10 MINUTOS

Transformação em ação

• Quando seu convite estiver
pronto, pendure-o no varal.

DURAÇÃO
20 MINUTOS

RODA DE
CONVERSA

DURAÇÃO
30 MINUTOS

Guia Metodológico Energia que Transforma

DURAÇÃO
20 MINUTOS

DURAÇÃO
25 MINUTOS

• Peça que identifiquem e registrem
conexões com esse tema em outros
materiais do kit (textos, programas,
game).

• Coordene a socialização das
apresentações e descobertas feitas.

MATERIAIS DE
APOIO

DURAÇÃO
30 MINUTOS

DURAÇÃO
20 MINUTOS

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

BLOCO 4
AVALIAÇÃO

BLOCO 3

ATIVIDADE INTEGRADORA:
AQUECIMENTO

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

• Incentive iniciativas de aplicação do
Energia que Trabsforma.

28 –– 29

Vaniss

COMPETÊNCIAS ESPERADAS
• Saber
ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ENCERRAMENTO
DO DIA
• Toré.

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

• Participe da roda ritmada
cantando o som das vogais do
seu nome e marcando os passos
em sincronia com todos.

• Convide o grupo a celebrar e agradecer
o encontro e as trocas realizadas numa
dança circular chamada Toré. De inspiração
indígena, os passos são sincronizados e bem
marcados. Cada um entoa as vogais do seu
nome, o grupo todo marca os passos num
ritmo só. Quando o movimento estiver bem
integrado, instigue o aumento da força, na
batida dos passos e na altura da voz. Deixe
reverberar por um tempo e convoque o
grupo a ir reduzindo o volume e a velocidade,
pisando cada vez mais suave, entoando o som
cada vez mais baixo, até que todos cessem
juntos o movimento.

DURAÇÃO
15 MINUTOS

FOTO DO GRUPO
• Imagem coletiva
(Termo de
Autorização de
Imagem).

• Atente para a explicação, leia e,
se estiver de acordo, preencha
e entregue o termo de cessão
de direito à imagem. Se desejar,
integre-se ao grupo para uma
foto coletiva.

DURAÇÃO
10 MINUTOS

MATERIAIS DE
APOIO

• Apresente o termo de cessão de direito à
imagem, oriente o preenchimento e recolha
assinado.
• Organize a foto e, se possível, providencie
sua impressão e exibição no ambiente para
que os participantes se vejam juntos e
possam comparar a sua imagem no início e
no fim da oficina.

• Materiais para esta
atividade:
- descrição da Dinâmica
Toré na p. 43.

OFICINA / 16H / UNIDADE 2
OBJETIVOS DE
APRENDIZAGEM DA UNIDADE 2
GERAL

• Materiais para esta
atividade:
- termos de Autorização
de Imagem (imprimir
uma cópia da foto para
anexar a imagem de
cada um no termo,
quando for o caso);
- máquina fotográfica;
- impressão da foto do
grupo, se possível.

FIM DO PRIMEIRO DIA

Guia Metodológico Energia que Transforma

EXPLORANDO POSSIBILIDADES
E FAZENDO ACORDOS

Transformação em ação

- Explorar aplicações do Kit Energia que Transforma
pela prática criativa, mapeando territórios férteis para
a promoção de diálogos e mobilização de grupos para
atitudes de eficiência energética.
ESPECÍFICOS
- Explorar possibilidades de uso do kit pela
experimentação criativa.
- Refletir sobre o perfil do educador participante.
- Mapear oportunidades para promover estratégias
e ações que favoreçam a aprendizagem interativa,
contextualizada e transdisciplinar sobre energia.
- Elaborar um plano de ação local para fazer acordos e
realizar a proposta do Energia que Transforma.
- Fazer uma síntese da formação e trocar impressões
sobre o processo vivenciado.

- Reconhecer competências e características desejáveis
para a atuação do educador.
- Planejar processos de ensino-aprendizagem interativos
e dialógicos.
- Perceber aspectos positivos e desafios associados
ao uso de energia em cada contexto, reconhecendo e
valorizando vocações locais.
- Identificar oportunidades e desafios para o
desenvolvimento da proposta do Energia que Transforma
no seu ambiente e planejar estratégias e ações de
mobilização para promover eficiência energética na sua
localidade de atuação.
• Fazer
- Desenvolver atividades de ensino-aprendizagem
contextualizadas e integradas para trabalhar questões
relativas ao uso de recursos e de energia.
- Mapear e fazer planos para aplicar e expandir a proposta
do Energia que Transforma na sua localidade.
- Avaliar processos e produzir síntese da oficina de
maneiras criativas.
• Ser
- Mediador, promovendo diálogos com os materiais do Kit
Energia que Transforma.
- Mobilizador, articulando e incentivando reflexões,
atitudes e ações conscientes em relação ao uso eficiente
dos recursos energéticos.

30 –– 31

SEGUNDO DIA - MANHÃ

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

Objetivo: aprofundar reflexões e produções criativas, utilizando o material do Kit Energia que Transforma
e visualizar caminhos para desenvolver o Projeto nos territórios onde atuam os participantes,
promovendo diálogos e mobilizando grupos para a eficiência energética.

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

MATERIAIS DE
APOIO

SOCIALIZAÇÃO
DO PERFIL
• Habilidades e
competências de um
educador energizante.
DURAÇÃO
20 MINUTOS

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

• Interaja na conversa sobre o
perfil esperado de um educador
que atue com eficiência
energética, suas atribuições e
seus saberes.

• Organize os perfis elaborados
lado a lado e coordene a conversa
em plenária: quais as atribuições,
competências e habilidades desses
educadores? Incentive conexões
entre expectativas representadas
nesses perfis e habilidades que os
participantes reconheçam em si
mesmos. Provoque: há algum novo
saber que gostariam de desenvolver?

• Material para esta atividade:
- fita crepe.

• Faça uma breve apresentação
do Livro3 – Energia na BNCC
– e provoque o grupo a fazer
conexões entre esse conteúdo,
as Competências Gerais da
Educação Básica elencadas na
BNCC, o Energia que Transforma
e os perfis elaborados. Instigue
também conexões com atividades
do interesse dos participantes
que podem ser enriquecidas com
a metodologia e os materiais do
kit Energia que Transforma. Vá
registrando no quadro os destaques
da conversa.

• Materiais para esta atividade:
- Livro 3: Energia na BNCC;
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot ou giz.

• Comente se reconhece
algumas dessas características
em si próprio e se há outras que
gostaria de desenvolver.

MATERIAIS DE
APOIO

BLOCO 5
ATIVIDADE
INTEGRADORA
• Bola energética.

• Participe atentamente
da Dinâmica Bola
energética.

• Coordene o grupo e provoque reflexões
sobre a atividade: quais habilidades foram
trabalhadas?

• Materiais para o dia:
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot/giz;
- microfones;
- equipamento com entrada
USB e caixa de som;
- material de papelaria (crachás,
hidrocor etc.).

DURAÇÃO
10 MINUTOS

• Materiais para esta atividade:
- descrição da Dinâmica Bola
energética na p. 43.

OBJETO DE
APRENDIZAGEM
• Episódio 2 da série
Tá Ligado?

• Assista ao vídeo e
observe os aspectos
que considera mais
relevantes.

• Exiba o segundo episódio da série Tá
Ligado? e oriente para que observem pontos
que considerarem mais relevantes.

• Materiais para esta atividade:
- equipamento com entrada
USB e caixa de som;
- pen drive com o segundo
episódio da série Tá Ligado?.

RODA DE CONVERSA
• Apropriando-se da
proposta.
• Conexões entre o
perfil de um educador
energizante, o Projeto
Energia que Transforma,
as Competências
Gerais da Educação
Básica elencadas na
BNCC e outros projetos
de interesse do grupo.
DURAÇÃO
20 MINUTOS

• Explore o Livro 3 – Energia na
BNCC – e relacione os perfis
apresentados com a aplicação
das situações pedagógicas
propostas.
• Participe da conversa em
busca de conexões entre
os perfis apresentados, a
proposta do Energia que
Transforma e as Competências
Gerais da Educação Básica,
elencadas na BNCC. E com
outras atividades do seu
interesse, também existem
conexões?

INTERVALO – 10 MINUTOS

DURAÇÃO
15 MINUTOS

LEITURA
DE IMAGEM
DURAÇÃO
15 MINUTOS

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR
• Representação visual
do perfil de um educador
energizante.

BLOCO 6
• Participe ativamente
da conversa sobre o
programa assistido,
troque ideias sobre
os temas que foram
abordados.

• Promova a troca de ideias sobre o que
despertou a atenção do grupo em relação
ao que viram. Registre os pontos que
forem levantados. Por fim, provoque: qual
a importância do perfil dos educadores
para uma escola eficiente?

• Materiais para esta atividade:
- flipchart ou quadro;
- marcador/Pilot ou giz.

• Participe da construção
coletiva do perfil de um
educador energizante.

• Forme quatro ou cinco grupos e ofereça
uma tira longa de papel pardo para cada
um. Peça que delineiem uma silhueta para,
então, representar o perfil de um educador
energizante, que potencialize suas ações
com o Projeto Energia que Transforma.
Solicite que detalhem características e
qualidades desejáveis para esse educador,
registrando em uma folha as atribuições
que lhe cabem e, em outra, habilidades e
competências para seu bom desempenho.

• Materiais para esta atividade:
- tiras longas de papel pardo;
- papel A4;
- outros materiais de papelaria,
como lápis preto, borracha,
canetas hidrocor, giz de cera,
fios de lã, papel crepom,
cola etc.

• Como o Projeto Energia
que Transforma pode
somar com suas ações?

DURAÇÃO
30 MINUTOS

Guia Metodológico Energia que Transforma

ATIVIDADE
INTEGRADORA
• Dinâmica: Carteiro.
DURAÇÃO
15 MINUTOS

Transformação em ação

• Participe ativamente da
dinâmica carteiro.

• Faça uma roda com as cadeiras da
sala. Observe para que haja uma
cadeira a menos em relação ao
número de participantes.
• Inicie a atividade do “carteiro”,
explicando a dinâmica e dando
o primeiro comando para que os
participantes troquem de lugar.

• Materiais para esta atividade:
- cadeiras da sala ordenadas
em círculo, de acordo com o
número de participantes (uma
a menos);
- descrição da Dinâmica
Carteiro na p. 45.

• Dê sequência e controle o tempo de
duração da dinâmica.

32 –– 33

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR
• Cartografia.
DURAÇÃO
40 MINUTOS

SOCIALIZAÇÃO
• Mapas.
DURAÇÃO
30 MINUTOS

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

• Forme um grupo com participantes
que atuem próximos a você ou na
mesma área geográfica para elaborar
um mapa desse território. Destaque,
nesse mapa, fontes energéticas,
além de públicos e parceiros que
podem ser envolvidos em ações
de mobilização para o uso eficiente
e responsável de recursos e de
energia.

• Peça que os participantes formem grupos
com pessoas que trabalhem na mesma
área geográfica, de preferência em lugares
próximos.

• Em plenária, apresente o mapa
elaborado pelo seu grupo e participe
da discussão sobre as outras
cartografias realizadas.
• Destaque semelhanças e diferenças
entre os mapas; observe fontes de
energia e potencialidades de cada
localidade.
• Quais públicos e parceiros podem
ser mobilizados em cada lugar?
• A partir dos mapas, amplie o olhar
para um contexto mais abrangente
e possíveis ações junto com outros
participantes do grupo: existem
públicos e instituições que podem ser
mobilizados para ações conjuntas?

EXPOSIÇÃO
INTERATIVA
• Supereficiente.

• Oriente para que façam o contorno dos
limites desse território, um esboço de mapa
da localidade, no qual indiquem fontes de
energia, incluindo as essenciais à vida do
homem e dos animais, como alimentos e
água; recursos aproveitados e potenciais;
além de públicos e parceiros que podem
ser mobilizados para o uso eficiente e
responsável dos recursos.

• Síntese criativa.
DURAÇÃO
20 MINUTOS

• Materiais para esta
atividade:
- material de papelaria
(cartolinas, lápis,
borracha, réguas,
canetas de cores etc.);
- mapas dos territórios
em foco (estado,
município);
- mapa do Brasil
e da região para
contextualizar.

• Chame a atenção para possibilidades
de ampliar ações pela articulação com
parceiros, mobilizando públicos locais e
aproveitando material e metodologia do
Energia que Transforma. Registre por escrito
ideias de mobilização conjunta levantadas.

ATIVIDADE
INTEGRADORA
• Dinâmica da
máquina.

• Aprofundando a
cartografia.
• Plano de ação local.
DURAÇÃO
60 MINUTOS

• Apresente a versão offline do game para
Windows, associando a gestão de recursos
energéticos com a atividade de cartografia
realizada.

• Materiais para esta
atividade:
- equipamento com
datashow;
- versão offline do
Supereficiente.

• Em grupo, elabore uma síntese
criativa da oficina.

• Oriente os grupos a elaborarem uma
síntese criativa do que foi vivenciado na
oficina. Incentive o uso dos celulares para
produzir material audiovisual. Lembrese que, para isto, será necessário dispor
dos cabos adequados para conectar ao
computador.

• Materiais para esta
atividade:
- descrição da Dinâmica
Síntese Criativa na p. 46;
- material de papelaria
para criações plásticas.

• Oriente que a elaboração seguirá
ocorrendo ao longo do dia, e que a
socialização será feita ao final do encontro.

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

MATERIAIS DE
APOIO

• Participe da dinâmica da máquina com
o seu movimento e som particulares e
integrados ao conjunto.

• Convide todo o grupo a formar uma
máquina usando movimentos e sons. Uma
pessoa começa fazendo um movimento
com som, que segue repetindo. Os outros
vão se encaixar nesta máquina, um a
um, cada um criando seu movimento
com som, sincronizado com os demais.
Quando todos estiverem “funcionando”
juntos, filme a máquina. Depois, convoque
a ir reduzindo o movimento, até parar.
Exiba a cena para o grupo e dinamize
a conversa: como foi fazer parte da
máquina? Esta dinâmica tem alguma
relação com eficiência energética?

• Material para esta
atividade:
- descrição da Dinâmica
da Máquina na p. 46.

• No mesmo grupo da cartografia,
elabore um plano de ações para aplicar
a proposta do Energia que Transforma
na sua localidade e/ou escola.
Considere as perguntas norteadoras
para a construção do plano e combine
o mapa com estratégias e ações
para mobilizar públicos e parceiros.
Identifique, também, recursos
necessários para desenvolver as ações
planejadas e estabeleça prazos e
resultados esperados.

• Mantenha os participantes nos mesmos
grupos da cartografia e da síntese criativa
da oficina. Peça para elaborarem um
plano de ação para o Projeto com base no
mapa feito, definindo estratégias e ações
direcionadas para os públicos e parceiros
que pretendem mobilizar naquela
localidade. Dê destaque às perguntas que
irão nortear esse trabalho.

• Materiais para esta
atividade:
- papel A4 e/ou roteiro
de plano de ações para
registro das ideias;
- descrição do roteiro
completo para
elaboração dos planos
na p. 31.

• Prepare-se para apresentar o plano de
ação do seu grupo em plenária.
• Se houver algum tempo livre,
aproveite para reativar com seu grupo
a elaboração da sua síntese criativa
da oficina, que será apresentada no
encerramento das atividades.

• Socialização dos
planos de ação.
DURAÇÃO
40 MINUTOS

• Oriente os grupos a estarem prontos
para apresentarem seus planos de ação.
• Relembre a atividade da síntese
criativa, se algum grupo tiver tempo
livre, que aproveite para encaminhar essa
produção.

• Em plenária, exponha o plano
elaborado pelo seu grupo, fazendo
conexões com o mapa que elaboraram.

• Após a conclusão dos mapas e planos,
peça aos grupos que exponham seus
trabalhos.

• Interaja com os outros grupos que se
apresentarem. Destaque semelhanças
e diferenças entre planos e mapas:
quem foram os públicos e parceiros
identificados para a mobilização
comunitária em cada lugar?

• Coordene os tempos de apresentação
de cada grupo e promova a roda de
conversa entre os participantes.

INTERVALO – 10 MINUTOS

ALMOÇO - 1 HORA

Guia Metodológico Energia que Transforma

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

BLOCO 7

ATIVIDADE
COMPLEMENTAR

• Acompanhe e interaja durante
a exposição dialogada do game
Supereficiente.

• Atente para o fato de que a
elaboração acontecerá ao longo do
dia, e a socialização desta produção
será ao final do encontro.

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

DURAÇÃO
20 MINUTOS

• Em plenária, peça que observem os mapas,
semelhanças e diferenças. Dê a palavra
a cada grupo. Oriente a reflexão para um
conceito amplo de energia, dando destaque
a recursos que estão sendo utilizados
e fontes potenciais. Incentive a pensar
possíveis ações com públicos e parceiros
locais.

DURAÇÃO
15 MINUTOS

AVALIAÇÃO

SEGUNDO DIA – TARDE

MATERIAIS DE
APOIO

Transformação em ação

34 –– 35

ATIVIDADE E
DURAÇÃO

DINÂMICA
• O corpo fala.
DURAÇÃO
15 MINUTOS

OBJETO DE
APRENDIZAGEM
• Vida de República –
episódio 10.

ATIVIDADES
DOS PARTICIPANTES

ATIVIDADES
DO FACILITADOR

MATERIAIS DE
APOIO

• Participe da atividade
em roda, expressando em
gestos, sentimentos e
sensações o que a oficina
provocou em você.

• Em roda, peça a cada participante para traduzir
com um gesto a vivência do dia de formação.

• Assista ao vídeo e observe
a estrutura narrativa do
audiovisual, as linguagens e
ideias apresentadas.

• Exiba o episódio da série Vida de República e
oriente para que observem a estrutura narrativa do
programa e as ideias que o vídeo desperta.

• Oriente para a atividade, com ênfase na linguagem
não verbal.

DURAÇÃO
25 MINUTOS

Dicas para o educador: consulte o Livro 1, Guia
Metodológico, e o Livro 3, Energia na BNCC, para
aprofundar questões sobre a proposta pedagógica do
Projeto Energia que Transforma e aplicar a metodologia,
acessar um panorama geral dos materiais que compõem
o kit; ver dicas sobre possibilidades de uso de materiais e,
também, estabelecer relações entre o Projeto e a BNCC.

• Material para esta
atividade:
- descrição da Dinâmica
O corpo fala na p. 47.

Incentive os participantes a continuarem explorando os
materiais do kit para fazerem novas descobertas e se
apropriarem ainda mais de seus conteúdos. Destaque
a importância do processo de construção coletiva
de conhecimentos realizado na oficina, instigue a
continuidade dessas atividades e a contextualização da
proposta a partir do mapa e do plano de ação elaborados.
Proponha que revisitem seus planos regularmente,
fazendo os ajustes necessários ao longo do processo
para implementá-lo de maneira eficaz.

• Materiais para esta
atividade:
- equipamento com
entrada USB e caixa de
som;
- pen drive com o
episódio da série Vida de
República.

FINAL DO SEGUNDO DIA

• Temas para uma
feira de energia.
DURAÇÃO
20 MINUTOS

SOCIALIZAÇÃO

• Se fosse escolher um tema
para trabalhar em uma feira
de energia, qual seria?
Troque ideias sobre
atividades interativas que
poderia realizar sobre esse
tema com o público da feira.

• Provoque os participantes a falarem sobre
temas que gostariam de abordar em uma feira de
energia. Provoque o grupo a pensar atividades
interativas que trabalhem esses assuntos em uma
feira de energia.
• Incentive, dando dicas e indicações de materiais do
kit que podem ser aproveitados nessas atividades.

• Coordene a finalização das produções e orquestre
as apresentações: estabeleça o tempo para finalizar
e o da apresentação de cada grupo, promova
interação entre eles.

DURAÇÃO
40 MINUTOS

• Finalize a elaboração da
síntese criativa sobre a
oficina com o seu grupo e
apresente a sua produção.
Interaja com os outros em
suas apresentações.

• Materiais para esta
atividade:
- equipamento com
entrada USB e caixa de
som;
- material de papelaria.

PARA FECHAR,
INTEGRANDO

• Participe ativamente da
dinâmica do pulso.

• Oriente a reunião dos participantes em roda
e conduza a dinâmica do pulso, aumentando a
complexidade gradualmente. Depois, provoque os
participantes a expressarem como se sentiram,
quais as habilidades que desenvolveram e qual a
relação entre a dinâmica e a oficina que vivenciaram.

• Material para esta
atividade:
- descrição da Dinâmica
do Pulso na p. 49.

• Aproveite o grupo reunido e faça nova foto
coletiva. Lance a imagem na tela e deixe que o grupo
faça uma leitura de imagem: como estava quando
chegou e como está saindo do encontro.

• Materiais para esta
atividade:
- câmera;
- datashow.

• Síntese criativa.

• Dinâmica do Pulso.
DURAÇÃO
10 MINUTOS

FOTO COLETIVA
DURAÇÃO
5 MINUTOS

AGRADECIMENTOS
E DESPEDIDA

• Participe do encerramento
da oficina.

• Se for fazer uma avaliação do encontro por escrito,
distribua os questionários. Agradeça e faça a
despedida.

DURAÇÃO
10 MINUTOS
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Transformação em ação

Dolgachov

LEITURA DE
IMAGEM

43 –– 43

Dinâmicas:
descrição das
dinâmicas
propostas na
oficina
As dinâmicas são poderosas ferramentas para vivenciar,
experimentar e interagir, aproximando o sujeito do objeto
de conhecimento; são parte de uma metodologia interativa
e estimulam a criatividade e a expressão por meio de
diferentes linguagens, fortalecendo o desenvolvimento
cognitivo, afetivo e social de cada pessoa.

DINÂMICA
EU-IMAGEM
• O que se deseja com esta dinâmica?
Refletir sobre “quem sou” a partir da representação
simbólica pela linguagem visual.

• Preparando a atividade
Peça a cada participante para criar uma imagem que
represente a sua própria energia e que a registre em
seu crachá.

• Aplicando a dinâmica
Convide os participantes a se apresentarem, utilizando a
imagem do crachá como referência para se descreverem,
revelando o que a imagem tem a ver com sua forma de
ser, pensar e agir.

No trabalho com dinâmicas em grupo, o educador precisa
estar atento aos objetivos traçados e às características
e necessidades do público que está conduzindo. Isso
significa que ele lida com pessoas diferentes, em
processo de construção, o que requer um olhar sensível
e voltado para observar, escutar, compreender, sentir,
agir e interagir com os participantes em sua integridade e
complexidade.

Ao final, peça que o grupo comente essa experiência: as
surpresas, as descobertas, as revelações.

As atividades em grupo podem ser utilizadas em
diferentes etapas do planejamento e, ao selecioná-las, o
facilitador deve levar em conta:

Levantar saberes e assuntos de interesse do grupo
relacionados à eficiência energética.

- o conteúdo tratado;
- os objetivos esperados;
- o perfil e o número de participantes, o tamanho indicado
para os trabalhos em grupo (em duplas ou em maior
número, avaliando o número máximo em que todos os
integrantes possam interagir entre si).
- as competências e habilidades a serem desenvolvidas;
- o tempo disponível para a atividade;
- os materiais de apoio e recursos técnicos necessários;
- o espaço físico adequado.

Disponha o material para registrar os termos que forem
levantados.

DINÂMICA
TEIA SEMÂNTICA
• O que se deseja com esta dinâmica?

Que tal...
...APROVEITAR ESTA ATIVIDADE
PARA DESTACAR A RIQUEZA
QUE A LEITURA DE IMAGENS
PODE PROPORCIONAR,
IDENTIFICANDO ELEMENTOS
DA ESTRUTURA DA LINGUAGEM
VISUAL NA FORMAÇÃO E
NA INTERPRETAÇÃO DA
MENSAGEM, COMO SUPERFÍCIE,
COR, LINHAS, VOLUME, LUZ.

• Preparando a atividade

• Aplicando a dinâmica
Convide os participantes a dizerem o que vem à cabeça
deles quando se fala em eficiência energética.

DINÂMICA
LEITURA DE IMAGEM
• O que se deseja com esta dinâmica?
Explorar o programa exibido e contribuir para a formação
de leitores críticos do audiovisual.

Em uma metodologia interativa de ensino-aprendizagem,
educador e educandos são sujeitos do ato de conhecer,
uns aprendem com os outros. Quando os objetivos
e as instruções são explicitados aos participantes de
forma clara e objetiva, as manifestações e interações de
todos podem ser incentivadas, respeitando as regras
acordadas.

• Preparando a atividade
Selecione um programa de uma das séries do kit Energia
que Transforma e garanta que os recursos técnicos
necessários (pen drive com o vídeo, computador
e datashow) estejam disponíveis e em perfeito
funcionamento.
Assista ao vídeo e vivencie as etapas propostas para
a leitura de imagem, observando suas emoções,
sentimentos e interpretações. Busque a correspondência
com os elementos da linguagem audiovisual que
provocaram essas impressões.
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• Aplicando a dinâmica
A leitura de imagem deve ser realizada de forma a
possibilitar a reflexão coletiva e as diferentes leituras
possíveis no audiovisual, tendo como ponto comum a
intenção do autor e os códigos da linguagem, e como
ponto divergente, o universo único de cada participante.
Ao orientar a sessão de vídeo, recomende que:
- observem as sensações e emoções que o vídeo
desperta (o primeiro contato com a imagem e o som é
por meio do choque nos sentidos);
- anotem as palavras que aparecem na fala dos
personagens e que estejam associadas à energia.
Após a leitura de imagem, faça a mediação, provocando
os participantes a trocarem ideias. Incentive-os a
destacarem os principais conceitos apresentados no
vídeo. Registre comentários no quadro ou flipchart.
Sempre que necessário, rememore trechos do vídeo
mencionados para analisar os elementos e a estrutura da
linguagem. Para isso, solicite que:
- relatem as sensações e as emoções provocadas;
- definam o conceito principal do vídeo em uma palavra
(ao entrar em contato com os objetos e situações, buscase atribuir significado por meio da linguagem verbal);
- construam uma frase com a ideia principal do vídeo
(no sentido de elaborar o conhecimento, procura-se
interpretar a mensagem do vídeo).
Para a leitura crítica do audiovisual, é recomendado que se
retorne ao vídeo para analisar os elementos e a estrutura
da linguagem que influenciaram na interpretação. Nessa
ocasião, analise coletivamente:
- as cores, os enquadramentos, a trilha sonora, as
interpretações, os figurinos, entre outros elementos.
Foram utilizados intencionalmente para provocar uma
reação e, portanto, a construção de uma mensagem?
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DINÂMICA
BOLA NOS PÉS

Lembre-se!
A LEITURA INICIAL DO
AUDIOVISUAL PASSA PELO
CHOQUE DOS SENTIDOS. POR
ISSO, NÃO EXISTE RESPOSTA
CERTA OU ERRADA, POIS ELA
ACONTECE NA RELAÇÃO COM AS
EXPERIÊNCIAS VIVIDAS. ESTIMULE
OS PARTICIPANTES A PERCEBEREM
ESSAS CONEXÕES E CRIE UM
ESPAÇO CONFIÁVEL E SEGURO
PARA QUE ELES RELATEM SUAS
IMPRESSÕES.

• O que se deseja com esta dinâmica?
Ativar a concentração e promover cooperação entre os
participantes.

• Preparando a atividade
Organize os participantes em um círculo bem coeso, com
as cadeiras bem próximas umas das outras. Encha três ou
quatro bolas de gás.

DINÂMICA
APRESENTAÇÃO
EM RODÍZIO

• Aplicando a dinâmica
Explique aos participantes que eles vão passar a bola para o
vizinho com os pés, sem usar as mãos. Se alguém deixar cair
ou estourar uma bola, o movimento pausa, e essa pessoa
tem que criar uma pergunta sobre um assunto qualquer
da oficina para o grupo responder. Quando for ficando fácil
a passagem da bola, aumente a dificuldade: inclua uma
outra bola, correndo no sentido contrário (vai acontecer de
as duas bolas se cruzarem, mas segue a regra de ter que
passar só com os pés para um lado e para o outro). Pessoas
podem querer não participar, por limitações físicas ou outro
motivo. Aceite, mas peça que saiam da roda para que a
bola possa ser passada. A cada rodada, aumente o grau de
dificuldade com novas bolas, em direções opostas.

• O que se deseja com esta dinâmica?
Instigar a exploração do material, favorecer o intercâmbio
de informações e a construção de conhecimentos a partir
da experiência de narração oral - contar e recontar.

• Preparando a atividade
Prepare previamente as fichas com os materiais do kit
para sortear entre os grupos. Disponibilize os materiais
para que os grupos possam explorá-los.

DINÂMICA
DANÇA MATEMÁTICA
• O que se deseja com esta dinâmica?
Formar grupos e trazer uma proposta lúdica que envolva
linguagem matemática.

• Preparando a atividade
Escolha uma música animada e elabore quatro ou
cinco operações matemáticas em um papel. Procure
aumentar a complexidade das operações. O resultado
da última operação deve ser equivalente ao número de
componentes que cada grupo deve ter.

• Aplicando a dinâmica
A música toca enquanto todos dançam, ou caminham
pelo espaço. Enquanto isso, uma operação matemática
vai sendo montada no quadro. Quando a música cessa,
o grupo faz o cálculo da operação e os participantes
formam subgrupos com o número de pessoas
equivalente ao resultado. Esse movimento acontece
três ou quatro vezes. Na última vez, o número resultante
equivalerá aos participantes que os grupos de trabalho
devem ter. Peça que os grupos formados se mantenham
para receber as próximas orientações.
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Oriente os participantes para a formação dos grupos,
ofereça as fichas para o sorteio de materiais do kit e
solicite que cada grupo prepare uma apresentação sobre
o material sorteado, usando os materiais do kit para
consulta. Peça que registrem por escrito as descobertas
que poderão utilizar para elaborar uma apresentação e
explique como será o rodízio: após o tempo dado para
pesquisa e produção da apresentação, cada grupo vai
selecionar dois de seus integrantes para passar pelos
outros grupos, apresentando o seu tema. Enquanto essa
dupla itinerante circula, os outros membros do grupo
permanecem no lugar, recepcionando as duplas que
chegam dos outros grupos. Assim acontece o rodízio:
cada dupla itinerante vai para o grupo à esquerda do
seu. Ao chegar, a dupla que chega tem 3 minutos para
apresentar seu tema. O facilitador marca com um sinal
sonoro quando esses 3 minutos tiverem passado e, em
todos os grupos, o movimento se inverte: anfitriões
tomam a palavra e apresentam aos visitantes o seu tema,
também em 3 minutos. Decorridos os 6 minutos, em
que tanto a dupla visitante como seus anfitriões tiveram
espaço para apresentar, o facilitador dá o sinal para que as
duplas itinerantes saiam para o próximo grupo. A dinâmica
se repete – 3 minutos de fala e 3 minutos de escuta,
troca de grupo, até que os itinerantes retornem aos seus
grupos originais. Ao final, abra espaço para comentários
gerais sobre a dinâmica de apresentação.
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• Aplicando a dinâmica
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DINÂMICA
AUDIÇÃO INTERATIVA

Durante a audição, oriente para que observem:

• O que se deseja com esta dinâmica?
Explorar o material sonoro e contribuir para a formação
de leitores críticos do som.

• Preparando a atividade
Peça a cada grupo para pesquisar os títulos dos podcasts
da série Alô, João e escolher um deles para trabalhar.
Assegure-se de que os recursos técnicos necessários
para a execução dos podcasts estejam disponíveis e em
perfeito funcionamento.

• Aplicando a dinâmica
Peça a cada grupo para informar qual dos podcasts
escolheu para a dinâmica de audição interativa. Todos
vão ouvir os podcasts selecionados pelos grupos.
Antes de executá-los, solicite que ouçam com
atenção, de preferência de olhos fechados, para
aguçar a concentração. E oriente para a leitura crítica
do áudio, perguntando quem é o João e instigando os
participantes a registrarem o nome e a profissão do
convidado e o nome e a localidade do ouvinte, além dos
assuntos que são falados.

DINÂMICA
BOLA DA VEZ

DINÂMICA
BOLA ENERGÉTICA

Após a audição, encaminhe a conversa para uma leitura
crítica do áudio, buscando correspondência entre as
impressões provocadas e os elementos da linguagem
audiovisual. Provoque comentários:

• O que se deseja com esta dinâmica?

• O que se deseja com esta dinâmica?

Reaquecer o grupo em atividade corporal e incentivar a
expressão sobre o que foi vivenciado na oficina.

Aquecer o grupo para as atividades do dia e promover
integração.

• Preparando a atividade

• Preparando a atividade

• o conceito do áudio em uma palavra;
• a mensagem principal;
• os elementos da linguagem sonora que influenciaram
na interpretação da mensagem - vinheta de abertura,
perfil dos personagens, descrição do cenário, vocabulário
recorrente, trilha e sonoplastia etc.

Organize os participantes em círculo, explique a lógica
da atividade, disponibilize a bola e faça um primeiro
lançamento.

Convide os participantes a ficarem de pé, em círculo,
de modo que todos possam olhar nos olhos dos outros.
Explique a dinâmica.

• Aplicando a dinâmica

• Aplicando a dinâmica

Comece a dinâmica jogando a bola para uma pessoa,
pedindo que relembre uma das atividades vivenciadas
até agora e quais as aprendizagens que extraiu dela e,
também, do dia de trabalho. Cada um recebe a bola, faz
as suas observações e joga para outro colega. A atividade
se completa quando todos que quiserem se expressar
tiverem recebido a bola e falado. O último vai lançar
de volta para você. Se puder, registre as atividades e
aprendizagens rememoradas para fazer associações com
a exposição a seguir.

Comece o jogo, friccionando as palmas de suas mãos.
Diga que está com uma bola imaginária, feita de
energia invisível na mão, e que, para passar essa bola,
vai direcionar seu olhar para uma pessoa e bater uma
palma, lançando a energia na direção dela. Orquestre a
sequência do jogo: quem recebe a bola, passa adiante,
usando os mesmos recursos – o olhar direcionado e o
som das palmas, lançando a energia para outra pessoa.
Se a bola “cair”, faça o gesto de recolher no chão e volte
a colocá-la no jogo. Quando o grupo estiver aquecido,
concentrado, instigue o aumento da velocidade. Resgate
a bola quando considerar que o objetivo foi alcançado.
Provoque o grupo a comentar como foi a vivência da
atividade: que habilidades foram trabalhadas?

• o choque nos sentidos: sensações e emoções que o
áudio desperta.

Depois da conversa em plenária, proponha que os
participantes voltem a se reunir nos mesmos grupos.
Cada grupo irá preparar uma apresentação criativa do
tema do spot que escolheu, usando parlendas, paródias,
HQ, charges, dramatização etc. Solicite, também, que
pesquisem outros materiais do Kit (textos, vídeos, jogo,
cartazes etc.) que dialoguem com o conteúdo do podcast
selecionado e que registrem essas conexões.
Coordene a socialização das apresentações criativas e
das conexões propostas.

DINÂMICA TORÉ
• O que se deseja com esta dinâmica?
Integrar, favorecer o reconhecimento entre os pares e
agradecer a participação de todos.

• Preparando a atividade
Convoque para a roda, com todos abraçados.

• Aplicando a dinâmica

Milkos

Demonstre a dinâmica dos passos: o pé esquerdo se
mantém na posição, vai só marcar a pisada no chão, e pisa
com o direito à frente – marca com o esquerdo –, direito
atrás – volta a marcar com o esquerdo. Ensaiar um pouco
com os participantes na roda esse passo para, então,
propor que o grupo siga repetindo – direito à frente,
esquerdo marca, direito atrás, esquerdo marca – e,
lentamente, girando para o lado direito. Ao mesmo tempo
em que os participantes marcam o passo e giram, cada
um entoa as vogais do seu nome (exemplo: João – O, A,
O) num canto ritmado comum a todos.

DINÂMICA PERFIL DE
UM AGENTE ENERGIZANTE
• O que se deseja com esta dinâmica?
Convidar o grupo a identificar as principais
características desejáveis para um educador que
trabalhe com o tema energia: suas atribuições,
competências e habilidades. Com isso, instigar cada
participante a refletir sobre o seu próprio perfil, suas
competências e habilidades, e sobre a contribuição do
Projeto Energia que Transforma para a sua atuação.

• Preparando a atividade
Disponibilize uma tira longa de papel pardo e canetas
coloridas para todos os participantes e explique a atividade.

• Aplicando a dinâmica
No grupo, os participantes irão delinear na tira de papel
o contorno de uma figura humana para elaborar o perfil
de um educador energético. Delineada a silhueta, o
grupo segue a construção do perfil, fazendo escolhas
coletivas em relação às características, às atribuições
e aos saberes de que esse educador necessita para

Guia Metodológico Energia que Transforma

Transformação em ação

42 –– 43

atuar em prol da eficiência energética. Defina e controle
o tempo para essa produção e, após a construção do
perfil, dinamize a conversa na socialização, promovendo
reflexões sobre a atuação dos próprios participantes e
sobre a importância desses profissionais para o processo
educativo, para uma escola eficiente e para o uso
consciente de energia.

Que tal...
...UTILIZAR COMO REFERÊNCIA
“OS QUATRO PILARES DA
EDUCAÇÃO” PARA PENSAR
ESSE PERFIL?

Saber ser
É O EXERCÍCIO DA AUTONOMIA, A TRAJETÓRIA
PARA O “DESENVOLVIMENTO TOTAL DO
INDIVÍDUO, ESPÍRITO E CORPO, SENSIBILIDADE,
SENTIDO ESTÉTICO, RESPONSABILIDADE
PESSOAL E ESPIRITUALIDADE”, QUE NOS
POSSIBILITA ESTABELECER RELACIONAMENTOS
INTERPESSOAIS E NOS COMUNICARMOS PARA
INTERFERIR DE FORMA CONSCIENTE E CRIATIVA
NA SOCIEDADE.

Saber fazer
“TODO FAZER É UM CONHECER E TODO
CONHECER É UM FAZER”, MAS O SABER FAZER
É APLICAR NA PRÁTICA SEUS CONHECIMENTOS
TEÓRICOS. ESTÁ LIGADO À “PRÁTICA DE
MÚLTIPLAS HABILIDADES OPERATÓRIAS”, COMO
INTERPRETAR E SELECIONAR INFORMAÇÕES
E COMUNICAR-SE POR MEIO DE DIFERENTES
LINGUAGENS, POR EXEMPLO.

Saber conhecer
Esses quatro pilares
foram estabelecidos
em 1990, na ocasião de
uma grande Conferência
Nacional sobre Educação,
patrocinada pela Unesco,
na cidade de Jomtien, na
Tailândia. Segue uma
síntese deles, baseada na
descrição de Celso Antunes
em “A prática dos quatro
pilares da educação na
sala de aula”.
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ESTÁ RELACIONADO À MANEIRA COMO A
NOSSA MENTE APRENDE, À VONTADE DE
APRENDER E DE QUERER SABER MAIS, À SEDE
DE CONHECIMENTO, À PRÁTICA DE PESQUISA
E AOS INSTRUMENTOS DE CONHECIMENTO
UTILIZADOS PARA CONSTRUIR SUAS PRÓPRIAS
OPINIÕES E SEU PENSAMENTO CRÍTICO – “O
RACIOCÍNIO LÓGICO, A CAPACIDADE DE
COMPREENSÃO, O PENSAMENTO DEDUTIVO E A
MEMÓRIA”.

Saber conviver
FIRMA-SE NA DESCOBERTA DO OUTRO E NA
PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS COMUNS, E SE
REALIZA NA COMPREENSÃO E NA ACEITAÇÃO
DO OUTRO, NA TOLERÂNCIA, EM ATITUDES E
VALORES ESSENCIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DA
PAZ E DE UM IDEAL DE FUTURO NEGOCIADO
E COLETIVAMENTE CONSTRUÍDO. ENVOLVE
UMA CONSCIÊNCIA E AÇÕES CONTRA O
PRECONCEITO E AS RIVALIDADES DIÁRIAS QUE
SE APRESENTAM NO DESAFIO DE VIVER.
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DINÂMICA CARTEIRO
• O que se deseja com esta dinâmica?
Mobilizar e integrar a turma, possibilitando que os
participantes do grupo identifiquem em si e nos colegas
características, hábitos, interesses e áreas geográficas
frequentadas em comum. Aquecer o grupo, despertar
atenção, trabalhar auto-observação, além de percepção
sensorial e espacial.

• Preparando a atividade
Faça uma roda com as cadeiras da sala. Observe que é
preciso haver uma cadeira a menos do que o número de
participantes. Explique as etapas da dinâmica e inicie o
movimento.

• Aplicando a dinâmica
A pessoa que está sem cadeira fica em pé e começa,
fazendo som de batidas na porta (toc, toc, toc). E o grupo
responde: “Quem bate?”.
Segue sempre o mesmo diálogo:
- “É o carteiro.”
- “Que trazes?”
- “Carta.”
- “Para quem?”
- “Para todo mundo que...”
O complemento dessa resposta dada pelo carteiro vai
definir quem precisa sair do seu lugar: todos que se
encaixarem na descrição de para quem a carta está
endereçada têm que trocar de cadeira. Esses comandos
podem ser muito variados, por exemplo: todos que estão
de relógio; que vieram a pé; que têm olho castanho;
que gostam de feijão; que estão vivos; que moram
em determinado lugar etc. Todos aqueles que se
enquadrarem nesses critérios, ou características, têm
que levantar e mudar de lugar. Nessa movimentação, o
carteiro, que estava de pé, vai buscar um lugar para se
sentar. O participante que ficar de pé passa a ocupar o
lugar de carteiro, repetindo o ciclo e criando um novo
comando. Depois de umas cinco ou mais rodadas, quando
julgar que o objetivo da dinâmica foi atingido, o facilitador
aproveita uma ocasião em que a carta também tenha sido
endereçada a ele para permanecer de pé e, ocupando
novamente o lugar de carteiro, encerra a atividade.

Que tal...
...QUANDO FOR A SUA VEZ DE FAZER
O PAPEL DO CARTEIRO, INCLUIR NOS
COMANDOS ELEMENTOS DA ATIVIDADE
QUE VIRÁ A SEGUIR, COMO ÁREAS
GEOGRÁFICAS EM QUE VIVEM OU
TRABALHAM OU POR ONDE COSTUMAM
PASSAR OS PARTICIPANTES? DESSA
MANEIRA, A DINÂMICA NÃO SÓ
AQUECE E DESPERTA O GRUPO, MAS
SERVE, TAMBÉM, COMO ELEMENTO
DE LIGAÇÃO ENTRE ATIVIDADES
PLANEJADAS.

DINÂMICA CARTOGRAFIA DAS
FONTES DE ENERGIA DA REGIÃO
(POTENCIAIS E REAIS)
• O que se deseja com esta dinâmica?
Ampliar a visão sobre o território em que habitam e
trabalham os participantes, levantando fontes de energia,
públicos que podem ser mobilizados para a questão do
uso responsável e eficiente dos recursos e potenciais
parceiros para as atividades de mobilização, situando a
discussão sobre questões energéticas no contexto local.
Exercitar leitura e elaboração de mapas, empregando
linguagem cartográfica, símbolos e legendas para
expandir conhecimentos sobre espaços conhecidos.
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• Preparando a atividade
Garanta que os participantes tenham acesso a mapas
– do Brasil e da região/município/bairro – e a materiais
de papelaria (cartolinas, canetas coloridas, lápis preto,
borracha, régua, apontador, fita adesiva, tesoura etc.)
para a produção de uma cartografia particular. Explique a
dinâmica e indique o tempo disponível para a execução.

• Aplicando a dinâmica
Peça que se formem grupos para trabalhar com o foco
num mesmo bairro, comunidade ou região.

Que tal...
...PROPOR ESSA
REPRESENTAÇÃO DO LUGAR
E SUAS FONTES DE ENERGIA
POR MEIO DE MAQUETES?
PODE-SE UTILIZAR
MATERIAL DESCARTÁVEL
OU RECICLÁVEL.

Inicie a dinâmica, orientando para:
- desenharem o contorno do local;
- indicarem fontes de energia local, considerando um
conceito ampliado de energia: fontes essenciais à vida do
homem e dos animais, como alimentos e água, além de
energia elétrica;
- identificarem fontes aproveitadas no presente e usos
tradicionais que os habitantes fazem dos recursos de
que dispõem e, ainda, desenharem, em outra cor, fontes
potenciais que poderiam ser exploradas na região;
- situarem nesse mapa potenciais públicos e parceiros
com quem poderiam desenvolver trabalhos relacionados
à questão do aproveitamento de recursos e do uso
eficiente e responsável de energia.
Após a elaboração dos mapas, peça aos grupos para
exporem seus trabalhos. Convide os participantes a
observarem as diferentes representações cartográficas,
buscando identificar semelhanças e diferenças. Oriente a
reflexão a partir de perguntas:
- Há fontes de energia diversificadas em cada localidade?
- Na percepção do grupo, essas fontes são suficientes?
Existem fontes potenciais a explorar? Quais? Provoque para
que percebam a riqueza presente em fontes alternativas e
possibilidades de incrementar a diversidade no local.
- Quem são os públicos potenciais com quem se pode/
deve trabalhar questões referentes ao uso dos recursos e
da energia de modo eficiente e responsável?
- Quais são os possíveis parceiros com quem se
poderiam articular ações voltadas para mobilizar esses
públicos para o uso eficiente de recursos?

DINÂMICA SÍNTESE
CRIATIVA DA FORMAÇÃO
• O que se deseja com esta dinâmica?
Incentivar os participantes a apresentarem suas
impressões sobre a oficina de maneira criativa,
interativa e dinâmica.

• Preparando a atividade
Desde a formação do grupo da cartografia, combine
com os participantes de começarem a produzir material
para elaborar uma síntese criativa da oficina. Ao longo do
encontro mantenha-se disponível para esclarecer dúvidas e
auxiliá-los nessa produção. No momento previsto para esta
atividade, disponibilize tempo e equipamentos para que os
grupos possam produzir e socializar suas produções.

• Aplicando a dinâmica
Peça aos participantes dos grupos para reunirem ideias,
imagens, sons, palavras e outros registros que tenham
coletado durante a oficina, com o objetivo de produzir
uma síntese criativa do encontro. Combine o tempo
para essa produção e, depois, convoque os grupos a se
apresentarem, sempre instigando interações na roda de
conversa entre todos os participantes.

DINÂMICA
DA MÁQUINA
• O que se deseja com esta dinâmica?
Desafiar o grupo para uma atividade corporal que requer
integração de movimentos e associar esta dinâmica a
questões de eficiência energética: importância dos fluxos
e sistemas para o melhor aproveitamento dos recursos e
para o uso de tecnologias.
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• Preparando a atividade
Selecione o espaço para que os participantes “montem”
a máquina. Esteja preparado para fazer o registro do
conjunto formado em foto/vídeo e disponibilize o
equipamento para exibir esse registro para o grupo.

• Aplicando a dinâmica
Um a um, os participantes vão se posicionar dentro
do espaço reservado para a atividade. A primeira
pessoa se localiza ao centro, fazendo um movimento
repetido, associando-o a um som. Um a um, cada
participante entra na dinâmica, acrescentando seu
movimento e seu som particular e procurando uma
maneira de se sincronizar com as outras peças-gente
da máquina. Quando todos estiverem integrados na
máquina, dê um tempo para o grupo incorporar o fluxo,
repetindo movimentos e sons. Então, instigue-os a irem
acelerando a máquina. No auge da aceleração, oriente
para reduzirem a intensidade de movimentos e sons
gradualmente, até que a máquina pare por completo.
Convide o grupo a fazer observações gerais sobre como
cada um se sentiu e o que percebeu durante a atividade.
Houve energia envolvida? Como foi? A máquina
funcionou de maneira integrada? Há como relacionar a
dinâmica a questões de uso responsável dos recursos e
eficiência energética?

DINÂMICA
O CORPO FALA
• O que se deseja com esta dinâmica?
Incentivar os participantes a expressarem suas
impressões sobre o que foi vivenciado durante o dia,
dando ênfase à linguagem não verbal.

• Preparando a atividade
Organize os participantes em círculo e oriente para a
atividade.

• Aplicando a dinâmica
Convide cada um a traduzir com um gesto a vivência
da oficina.

DINÂMICA CONVITE PARA
O ENERGIA QUE TRANSFORMA
• O que se deseja com esta dinâmica?
Incentivar os participantes a expressarem suas
expectativas e o entendimento em relação ao Projeto
Energia que Transforma. A partir disto, compartilhar
maneiras de apresentar a proposta para atrair pessoas e
instituições a participarem colaborativamente.

• Preparando a atividade
Distribua folhas A4 dobradas ao meio e disponibilize os
materiais de papelaria para a produção dos convites.
Enquanto os participantes produzem seus convites,
monte o varal em que serão pendurados.

Que tal...
...INCENTIVAR O USO DE
DIFERENTES LINGUAGENS E
FORMATOS NA APRESENTAÇÃO
DOS GRUPOS? TEXTOS, IMAGENS
E SONS PODEM SER COMBINADOS
EM PRODUTOS DIVERSOS, COMO
VÍDEOS; STORYBOARDS OU FOTOS
COM NARRAÇÃO; ENCENAÇÃO
TEATRAL; PROJETOS DE RÁDIO OU
TV, ALÉM DE PARÓDIAS, JORNAIS
IMPRESSOS ETC.

• Aplicando a dinâmica
Oriente os participantes a redigirem um convite para
mobilizar pessoas e grupos para o Energia. Quando os
convites estiverem prontos, peça que os pendurem no
varal que você montou. Dinamize a socialização com
música: peça que todos circulem pelo espaço enquanto o
som toca. E, assim que a música parar, todos vão buscar
um par. Cada pessoa do par se posiciona de um lado do
varal. Assim, um vai ler o convite mais próximo para o outro
e, depois, o que ouviu busca um outro convite próximo
para ler para o seu par. A música volta a tocar, as pessoas
circulam e, nas pausas, encontram novos pares e leem
novos convites. Depois de algumas rodadas, chame todos
para se sentarem. O ciclo se completa em uma roda de
conversa sobre a percepção dos participantes em relação
à proposta do Projeto e à oficina vivenciada. Incentive
iniciativas expressas de aplicar a proposta do Energia
que Transforma e questione: quais públicos e instituições
pensaram em convidar? E como fariam esse convite?
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DINÂMICA ELABORANDO
UM PLANO DE AÇÃO

DINÂMICA DO PULSO
• O que se deseja com esta dinâmica?

• O que se deseja com esta dinâmica?

Fortalecer a unidade do grupo e promover integração.

Exercitar visão estratégica e elaborar um plano de ação
para alcançar os objetivos desejados com o Projeto
Energia que Transforma.

• Preparando a atividade

• Perguntas estruturantes
O quê? Para quem? Por quê? (justificativa). Para quê?
(objetivo). Como? (ações). Quando? (cronograma). Com
quem? (parceiros). Como registrar e monitorar resultados?
(avaliação). Quem divulga ações e resultados e por que
meios? (comunicação). O que é preciso para isso? (insumos).

• Aplicando a dinâmica

Deagreez

Cada grupo irá elaborar seu plano, apontando públicosalvo e destacando alguns parceiros com quem pretendem
se articular para desenvolver ações de mobilização
em torno do tema do uso responsável e eficiente dos
recursos energéticos. Após o planejamento, cada grupo
irá descrever o plano elaborado. Quando todos os
grupos tiverem exposto o que planejaram, a atividade se
completa com uma roda de conversa.
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Convide os participantes a ficarem de pé, em círculo, de
mãos dadas. Peça que respirem profundamente algumas
vezes. Oriente cada um a se concentrar nos batimentos
do seu coração. Depois, todos devem procurar sentir
o calor e a pulsação das mãos de quem estiver ao seu
lado. Espere algum tempo e solicite que abram os olhos.
Explique como acontece a dinâmica do pulso.

• Aplicando a dinâmica
Dê início à primeira rodada, pressionando levemente
a mão de quem estiver ao seu lado algumas vezes,
quantas quiser. Lance esse primeiro impulso pelo pulsar
da sua mão na de um dos participantes que está ao seu
lado. Avise que quem recebe o impulso deve repetilo, passando adiante, e sinalize quando o movimento
voltar a você. É importante ressaltar que a atenção
está direcionada para o tato, e não para a visão. Vá
aumentando o grau de dificuldade, transmitindo novo
impulso antes de aquele que foi enviado retornar a
você. Para aumentar ainda mais a complexidade, dê
apertos de mão para a pessoa que está de um lado e
para a que está do outro, simultaneamente: pressione
as mãos dos seus dois vizinhos, à esquerda e à direita,
sem avisar. Se alguém perguntar se vale, se você fez
isso, confirme. Varie também o ritmo: cada pessoa
retransmite o movimento, assim que o receber, repetindo
o mesmo número de apertos de mão, no mesmo ritmo,
ao seu vizinho. A dinâmica segue, com complexidade
crescente, vá confirmando ou comentando o retorno
dos estímulos enviados. Às vezes, leva algumas rodadas
para o movimento “pegar” – a concentração do grupo
vai aumentando, e o movimento vai e volta com mais
velocidade e precisão ao emissor. Você pode convidar
outras pessoas para fazerem o papel de emissor
também. Quando achar que é tempo de encerrar, cesse
o movimento, peça que todos tornem a fechar os olhos,
sentindo a pulsação: a própria, a dos vizinhos, a do
círculo. Depois, já com os olhos abertos, pergunte sobre
o que sentiram, as habilidades trabalhadas, a relação da
atividade com a oficina vivenciada.
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O PROJETO ENERGIA QUE TRANSFORMA, DIRECIONADO
PARA EDUCADORES E ESTUDANTES DO SEGUNDO
SEGMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO
ENSINO MÉDIO, ALÉM DE OUTROS PÚBLICOS QUE SE
INTERESSAREM EM DIALOGAR SOBRE GERAÇÃO E USO DA
ENERGIA, QUER PROVOCAR IDEIAS QUE CONTRIBUAM PARA
PRESERVAR OS RECURSOS ENERGÉTICOS E COMBATER O
DESPERDÍCIO DE ENERGIA, POR MEIO DO USO EFICIENTE.
ACREDITAMOS QUE OS MATERIAIS QUE COMPÕEM O
KIT ENERGIA QUE TRANSFORMA POSSAM SER GRANDES
ALIADOS DO EDUCADOR NA ABORDAGEM DO TEMA
ENERGIA E SEU USO EFICIENTE, TANTO NA SALA DE AULA
QUANTO NA COMUNIDADE ESCOLAR.

Este material é seu.
Aproveite!
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