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Capítulo 1   Energia na BNCC4 

Energia é um tema indiscutivelmente atual, sobre o qual há muito 
a aprender e a ensinar. A energia está presente em quase todas as 
atividades de nossas vidas, trazendo o desafio quanto ao padrão 
de consumo e produção, bem como a garantia de amplo acesso à 
energia sustentável, promovendo a saúde e o bem-estar. Diante disso, 
somos provocados a fazer escolhas e, nessas escolhas, há duas vias 
complementares para o caminho da eficiência energética: a adoção 
de tecnologias mais adequadas e a promoção de hábitos e padrões de 
uso mais eficientes.

A educação tem um papel crítico para o desenvolvimento sustentável, 
incluindo as questões relacionadas à eficiência energética. O incentivo 
a mudanças comportamentais e de paradigmas, a adoção de novas 
tecnologias e a sensibilização para os problemas decorrentes do uso da 
energia adaptam-se a diversos aspectos do currículo. O tema abrange 
um vasto campo de conhecimentos, com possibilidades pedagógicas 
teóricas e práticas para a interpretação científica, cultural, histórica, 
dentre outras. Por se relacionar com questões atuais e perpassar 
diferentes campos do conhecimento, a temática energética pede um 
trabalho integrado, interdisciplinar e sistemático para favorecer uma 
compreensão abrangente da realidade. Portanto, para contribuir 
com uma educação para o desenvolvimento sustentável, a eficiência 
energética não deve ser considerada um tema complementar, pois as 
questões a que diz respeito estão no núcleo de uma educação voltada 
para a mudança.

A incorporação do tema eficiência energética ao ensino exige a 
integração das dimensões: formação de educadores, conteúdos 
e recursos e inovação educativa. Baseada nessas dimensões, foi 
desenvolvida a metodologia Energia que transforma, para apoiar 
educadores, gestores e articuladores a incorporarem o tema às redes 
educacionais. 

Este guia da metodologia na BNCC apresenta em detalhes como 
aplicar o Energia que transforma nas aulas de forma inovadora. 

Bom trabalho!
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Metodologia Energia 
que Transforma 

A Metodologia Energia que 
Transforma se fundamenta 
em uma prática pedagógica 
que promove reflexões sobre 
a vida real e incentiva o 
diálogo sobre energia e 
temas a ela relacionados – 
como cidadania, trabalho, 
pluralidade cultural, 
responsabilidade social 
e ambiental.  Sua base é 
a Metodologia Telessala,  
aplicada desde 1993 pela 
Fundação Roberto Marinho 
e que vem se desenvolvendo 
em um processo permanente 
de criação até os dias de 
hoje, com a contribuição de 
educadores e estudantes de 
todo o Brasil.   

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.

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.

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 Freire1.

Saiba mais

1  FARIAS, Célia et al. (Orgs.). Incluir para Transformar: 
metodologia Telessala em cinco movimentos. Rio de Janeiro: 
Fundação Roberto Marinho, 2013.
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É uma proposta metodológica baseada na 

integração das pessoas, na contextualização do 

conhecimento, na experimentação de diferentes 

linguagens, na problematização e no convite a 

que cada um descubra suas próprias respostas - 

partindo das informações oferecidas - e busque a 

aplicação prática, por meio do trabalho cooperativo, 

daquilo que considerar significativo. Para tal, utiliza 

recursos diversos e objetos de aprendizagem que 

correlacionam conteúdos e linguagens à experiência 

diária das pessoas. 

A metodologia educativa do Projeto Energia que 

Transforma, em articulação com a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), propõe a promoção do 

diálogo e de aprendizagens sobre assuntos diversos 

relacionados à energia, de forma que cada estudante 

possa colocar sua força criativa na descoberta de 

novas perspectivas para um desenvolvimento mais 

sustentável. 

• Como me vejo? 

• Como percebo o mundo?  

•Como convivo e atuo nele? 

• Como usar o que eu aprendo  
em novas situações? 

• Como inovar e propor novas ideias?

• Como desejo intervir nessa realidade?  

• Com quem posso agir em conjunto?

• Quais são meus direitos? 

• E minhas obrigações?

• Como exercer meu papel de cidadão? 

• Como posso agir de forma inteligente para 
resolver os problemas do amanhã? 

Ser capaz de formular questões dessa natureza 

reflete a própria essência da proposta pedagógica 

do Projeto Energia que Transforma, que é fortalecer a 

autonomia para pensar, duvidar, criticar e argumentar, 

associada a uma atitude de escuta aberta que 

favoreça a construção coletiva de conhecimentos, 

competências e habilidades. 
FIGURA 1
SÍNTESE DA DINÂMICA DO  
PROJETO ENERGIA QUE TRANSFORMA

KIT 
ENERGIA QUE TRANSFORMA

BNCC

SITUAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

MANDALA 
(METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM)

DIÁLOGO

CONHECIMENTO MULTIDISCIPLINAR

INTERATIVIDADE

REFLEXÃO E AÇÃO

CURSO CAPACITAÇÃO 
EDUCADORES E GESTORES

CURSO CAPACITAÇÃO ARTICULADORES

APLICAÇÃO: PROJETOS 
INTERDISCIPLINARES EM SALA DE AULA

RECURSOS CONCEPÇÕES DESENVOLVIMENTO

Fonte: Projeto  

Energia que Transforma (2020).
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Etapas e fases 
da metodologia 
Energia que 
Transforma 

• ATIVIDADE INTEGRADORA

• PROBLEMATIZAÇÃO

• OBJETO DE APRENDIZAGEM

• LEITURA DE IMAGENS

• ATIVIDADE COMPLEMENTAR

• SOCIALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM

• AVALIAÇÃO

VISUALIZAÇÃO GRÁFICA  
DA METODOLOGIA 

FIGURA 2
MANDALA

Fonte: Projeto Energia que  

Transforma (2020).

CONSTRUÇÃO 
COLETIVA DO 

CONHECIMENTO

ATIVIDADE
INTEGRADORA

PROBLEMATIZAÇÃOAVALIAÇÃO

ATIVIDADE 
COMPLEMENTAR

LEITURA 
DE IMAGENS

SOCIALIZAÇÃO
DA APRENDIZAGEM

OBJETO DE
 APRENDIZAGEM
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ATIVIDADE INTEGRADORA 

As atividades integradoras são vivências coletivas 

que se utilizam das diversas linguagens e iniciam 

o trabalho diário da sala de aula. Tais atividades 

conjugam o poético, o lúdico e o científico, 

alimentando os laços para uma convivência ética, 

saudável e cidadã.

PROBLEMATIZAÇÃO 

Trata-se de uma atividade que instiga o interesse pelo 

tema, propiciando ao grupo um momento de reflexão 

sobre o conteúdo que será trabalhado e buscando, 

também, informações prévias sobre o tema, a partir 

da experiência de vida de cada um. Esse momento é 

crucial para provocar a vontade de saber, a fome de 

conhecimento e desperta no estudante a motivação 

para participar, expressar aquilo que sabe, ou que 

gostaria de saber sobre o assunto a ser tratado. 

APRESENTAÇÃO DE UM  
OBJETO DE APRENDIZAGEM

 

“A leitura do 
mundo precede a 
leitura da palavra.” 
Paulo Freire

 

Os programas das séries Consciente Coletivo, Tá 

Ligado? e Vida de República; o game Supereficiente, 

o livro Conceitos e Contextos, a Linha do Tempo da 

Energia e os podcasts da série Alô, João que compõem 

o kit Energia que Transforma foram criados com o 

propósito de favorecer a prática de ler o mundo a 

partir de imagens, sons e textos, especialmente em 

Situações Pedagógicas que tratam de eficiência 

energética, embora outros temas também possam 

ser abordados utilizando estes mesmos objetos de 

aprendizagem.  

A partir do momento em que se tenha um tema 

em vista para trabalhar, pode-se buscar materiais 

do kit Energia que Transforma consultando o Guia 

Metodológico (livro 1) no qual se encontram 

detalhados todos os títulos dos materiais. 

Identificados os que podem interessar, é hora de 

ver, ouvir e planejar: qual é o melhor ou quais são 

os melhores meios para abordar o assunto que 

se deseja: um programa ou podcast, um texto ou 

o game? Quais perguntas, dinâmicas e atividades 

propor para conduzir o grupo ao objetivo traçado?

O modo como essa Situação Pedagógica será 

conduzida, a melhor maneira de promover a leitura de 

imagens dependerá do educador, da sua percepção 

em relação ao grupo com quem trabalha, do objetivo 

que tem em mente e da sua criatividade. Nas 

Situações Pedagógicas propostas neste livro, foram 

feitas indicações de materiais do kit para trabalhar 

determinados temas, com o intuito de desenvolver 

Competências e Habilidades específicas elencadas 

na BNCC, relacionadas com as do Energia que 

Transforma.

São inúmeras as maneiras de aproveitar os materiais 

deste kit. Essas experiências pedagógicas serão 

feitas a partir da sua escolha e criação, mas seguem 

algumas sugestões provocadoras de interatividade 

utilizando dispositivos audiovisuais.

- Exibir um programa e parar a imagem em um 

determinado momento, incentivando o grupo a fazer 

uma análise da cena congelada, ou a criar um possível 

final para o trecho apresentado. Depois, ao exibir o 

desfecho, provocar: existem semelhanças e diferenças 

marcantes entre o que foi imaginado pelo grupo e o que 

foi mostrado no programa? 

- Selecionar um trecho do episódio que dê mais 

destaque ao tema que se quer trabalhar com o grupo 

e exibir apenas esse recorte. 

- Apresentar as imagens sem som para que os 

estudantes interpretem o vídeo e, depois, exibir o 

mesmo trecho com som para ver se, pela audição, 

surge alguma nova descoberta. Ainda há a alternativa 

de veicular apenas o som para pensar quais imagens 

estariam associadas a ele e, depois, conferir se houve 

convergências. 

- Escolher duas ou mais imagens, uma no vídeo, outra 

em um dos livros ou na Linha do Tempo, por exemplo, 

para fazer uma leitura composta: uma complementa a 

outra? Em quê? 

- Propor que o assunto abordado em um episódio 

ou no conteúdo de algum dos materiais do kit seja 

associado a outras referências do repertório particular 

dos participantes – musicalidade, bibliografia, cinema: 

cada estudante poderia citar uma música, um livro ou 

um filme que trate do assunto levantado no dispositivo 

audiovisual – um exemplo é a Situação Pedagógica 

15, proposta para o 8o ano – EF08C103 –, (p. 69): 

conversões energéticas foram relacionadas à música 

“Luz do Sol”, de Caetano Veloso.
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Leitura de mundo

“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: 

- 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 conhecimento2.” 

Saiba mais

LEITURA DE IMAGENS

As técnicas para promover a leitura coletiva de um 

objeto de aprendizagem podem variar muito. O 

importante é convocar os estudantes a reconhecerem 

interseções entre o que é visto e ouvido e o contexto 

em que vivem, fazendo associações entre o conteúdo 

e a sua realidade cotidiana, exercitando a leitura de 

mundo e aguçando cada vez mais o olhar e a escuta 

para imagens e sons ao redor.

O universo midiático que nos envolve também é um 

bom campo para esse exercício. Vídeos, matérias de 

jornal, posts nas redes sociais, tudo pode ser utilizado 

como material didático. Diariamente estamos 

expostos a uma explosão de imagens, muitas delas 

não escolhidas por nós, em um ritmo intenso e 

frenético. Por serem tantas, nem nos damos conta, 

Fl
yn

t

2  FARIAS, Célia et al. (Orgs.). Incluir para Transformar: 
metodologia Telessala em cinco movimentos. Rio de Janeiro: 
Fundação Roberto Marinho, 2013.
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não paramos para significar e ressignificar cada 

imagem e vamos ficando desatentos à leitura do 

mundo que nos rodeia. Trabalhar com dispositivos 

audiovisuais em uma perspectiva de aprendizagem 

é também promover essa prática de interpretação, 

alfabetizando o olhar e a escuta para LER imagens e 

sons à nossa volta, dando-lhes significado. 

A habilidade de conduzir esse processo interativo, 

dando espaço para a livre expressão e, ao mesmo 

tempo, direcionando para um tema determinado que 

se quer abordar, está diretamente ligada à arte de 

perguntar e de ir fazendo associações entre as falas 

dos participantes. O educador elabora um roteiro 

de perguntas que delineia uma narrativa e aproveita 

as ideias trazidas pelo grupo que se afinam com o 

assunto em estudo para avançar na direção planejada. 

Questões inesperadas e assuntos complementares 

virão à tona? Provavelmente! Com o grupo motivado, 

cada estudante vai querer expressar sua visão de 

mundo, trazer seus saberes para compartilhar. 

Atento a tudo, o educador vai acolhendo todas as 

contribuições, incentivando a participação, fazendo 

conexões entre ideias e orientando a conversa para 

o tema que deseja destacar. Quanto mais ele pratica, 

mais habilidade adquire nessa mediação de leitura de 

imagens com jeito de conversa. Algumas perguntas 

que podem inspirar essa interação:

• O que mais chamou a sua atenção?

• O que dizem essas imagens?

• Se considerarmos essas imagens e 
sons como um texto, quais elementos da 
sua gramática audiovisual podemos 
identificar? Como seria o seu próprio 
texto imagético sobre o assunto?

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Depois de o objeto de aprendizagem ter posto o 

tema em destaque, o convite para aprofundar o 

assunto acontece nas atividades complementares: 

leituras, vídeos, aulas de campo, exercícios, reflexões, 

conversas, expressões artísticas, trabalhos individuais 

ou em grupo vão instigar a exploração mais detalhada 

do material e do assunto, provocando a mergulhar 

e a expandir a compreensão sobre as questões 

em estudo. Organizados em grupos, podem ser 

desafiados a elaborar pesquisas e apurar informações, 

familiarizando-se com a linguagem científica; ou 

a criar textos, fotografar objetos e situações, criar 

e representar cenas, utilizando, assim, linguagens 

diversas e diferentes formas de expressão artística. 

A realização de uma atividade complementar em 

grupo, além de ampliar as aprendizagens sobre 

um tema específico, instiga a troca de ideias, 

a argumentação e a negociação de diferentes 

pontos de vista. Os estudantes se deparam com a 

necessidade de fazer escolhas para estruturar ideias 

e conhecimentos em comum acordo; será preciso 

reconhecer e contornar controvérsias, estabelecer 

consensos para se chegar a um entendimento 

mútuo. Em um universo demarcado por eles próprios, 

terão que se valer do que já sabem e identificar o 

que é preciso buscar para que possam elaborar uma 

proposta coletivamente alinhavada. 

SOCIALIZAÇÃO

O que foi construído na atividade complementar é 

compartilhado na socialização. Assim, uns aprendem 

com os outros. Incentivar o uso de linguagens 

diversificadas – verbal, oral e escrita ou visual-motora, 

como Libras; corporal; visual; sonora e digital – e de 

formatos variados (narrativas de ficção ou documental, 

por exemplo) é uma forma de tornar essa troca mais 

atrativa e, também, de incentivar habilidades, de acordo 

com o que o educador estiver planejando. 

AVALIAÇÃO CONJUNTA  
DO PROCESSO: AS IMPRESSÕES

Quando um ciclo de aprendizagem coletiva se 

completa, deve ser feita uma análise crítica, respeitosa 

e responsável do processo vivenciado para aprender 

com a própria trajetória e com a dos outros. Não se 

trata, necessariamente, de uma avaliação em relação 

ao conteúdo apreendido, o foco está na vivência: o que 

foi marcante para cada um, o que ficou impresso na 

sua forma de sentir e de entender o assunto estudado. 

Pode ser feita apenas oralmente, por escrito, ou das 

duas formas, o importante é que as reflexões sobre 

o processo de aprendizagem sejam compartilhadas. 

Também é um bom momento para trazer curiosidades 

despertadas, indicando formas de abordar o mesmo 

tema sob novas perspectivas, ou direcionando para 

temas afins que sejam de interesse do grupo.
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Energia que 
Transforma na 
sala de aula

A ESTRUTURA NARRATIVA DAS 
SITUAÇÕES PEDAGÓGICAS E A 
METODOLOGIA INTERATIVA DO 
ENERGIA QUE TRANSFORMA
As Situações Pedagógicas apresentadas neste 

material foram estruturadas de acordo com 

a metodologia do Energia que Transforma, 

anteriormente apresentada na forma de Mandala.

Nas Situações Pedagógicas,  
as etapas da Mandala  
foram condensadas em três 
momentos complementares,  
da seguinte maneira: 

PARA COMEÇAR 
• Integração e problematização:  etapa inicial que 

pretende integrar o grupo e instigar os estudantes 

a exporem seus conhecimentos prévios, trocando 

ideias sobre o tema que será trabalhado nos demais 

momentos.

PARA REFLETIR 
• Objetos de aprendizagem e leitura de imagens: 

um dos principais objetivos dessa etapa é mobilizar 

os estudantes a conhecerem mais sobre o assunto 

ou tema proposto, interagindo a partir de objetos de 

aprendizagem. O propósito é estimular o interesse de 

ampliarem seus conhecimentos por meio da leitura de 

textos, imagens e de outros formatos (vídeos, podcasts 

etc.) que compõem o kit Energia que Transforma.

PARTINDO PARA A AÇÃO 
• Atividades, socialização e avaliação: esta 

etapa das Situações Pedagógicas objetiva a 

consolidação do conhecimento sobre o tema ou 

conceitos em estudo, por meio de questões a serem 

respondidas com apoio dos materiais presentes no 

kit do Projeto. As Situações Pedagógicas procuram 

estimular os estudantes a protagonizarem ações, 

exercendo sua cidadania junto com seus familiares, 

a comunidade escolar e a do entorno e, em alguns 

casos, a envolverem autoridades locais e buscarem 

parceiros para suas ações, contando, para isso, com a 

orientação de um docente ou gestor da escola.

Para completar, entendemos que a avaliação do ciclo 

de aprendizagem deve ser realizada naturalmente ao 

fim de cada processo de construção coletiva. 

Fique ligado

PROVOQUE OS PARTICIPANTES 

A EXPRESSAREM COMO 

SE SENTIRAM, QUAIS 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

TRABALHARAM. RELACIONE AS 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

ESPERADAS COM AS VERSÕES 

RESSIGNIFICADAS DOS SUJEITOS 

QUE PARTICIPARAM DA 

EXPERIÊNCIA.
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Como 
entrelaçar a 
metodologia 
e o kit 
Energia que 
Transforma 
com a Base 
Nacional 
Comum 
Curricular?
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Princípios
O projeto Energia que Transforma, além de expandir o 
conhecimento por meio da aplicação prática de atitudes 
e ações para a eficiência energética na vida cotidiana, 
pode ainda conferir sentido social a saberes que envolvem 
conceitos e procedimentos transversais. Na BNCC, a 
transversalização é apontada como critério orientador 
das práticas pedagógicas sistematizadas.
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Os Temas Contemporâneos Transversais, 

assim denominados por não pertencerem a um 

componente curricular específico, mas perpassarem 

e serem pertinentes a todos eles, são conteúdos 

essenciais para a educação básica. Apesar do seu 

caráter obrigatório, cabe aos sistemas e redes 

de ensino, assim como às escolas, incorporar aos 

currículos e às propostas pedagógicas a abordagem 

desses temas, que afetam nossa vida em escala local, 

regional e global. 

O tema da eficiência energética perpassa diferentes 

componentes curriculares e a abordagem 

multimeios e transdisciplinar dos conteúdos do 

Energia que Transforma favorece uma apreensão do 

conhecimento sistemática e não compartimentada, 

um olhar desfragmentado do saber. Para promover 

essa aprendizagem integrada, é importante 

conciliar planos de ensino, respeitando-se as 

especificidades de cada componente curricular, 

pois a interdisciplinaridade só é possível quando se 

estabelece um conjunto sólido de conhecimentos 

que cada disciplina propicia. Dessa forma, um mesmo 

conceito, processo ou fenômeno pode ser abordado 

por diferentes ângulos nos componentes curriculares, 

explorando pontos em comum no processo de 

ensino-aprendizagem. A realização integrada de 

atividades no ambiente escolar ou junto à família e 

às comunidades de entorno resulta num trabalho 

fortalecedor de atitudes para a eficiência energética. 

Os meios oferecidos pelo kit Energia 
que Transforma – séries audiovisuais, 
podcasts, game, cartaz da Linha do 
Tempo da energia, complementares 
ao conteúdo dos livros – apresentam 
um panorama do Projeto, conceitos e 
contextos energéticos, além de sugestões 
de Situações Pedagógicas para serem 
aplicadas em consonância com a Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC), 
incentivando formas variadas de 
abordar essa temática.

Os diversos materiais do kit e sua diversidade 

de linguagens visam propiciar essa integração 

interdisciplinar e, além disso, mobilizar os educadores 

a pesquisarem ao seu redor para encontrarem 

outras fontes e situações que contextualizem 

o conhecimento, facilitando o aprendizado. A 

contextualização pode tornar um assunto mais 

atraente ou mais fácil de ser assimilado, mas, mais 

importante do que isso: propicia que o sujeito 

compreenda a importância do conhecimento para a 

própria vida, favorecendo a análise da sua realidade, 

imediata ou mais distante. Além de valorizar a 

realidade vivida, a contextualização incentiva o sujeito 

a desenvolver uma nova perspectiva de observação 

do seu ambiente. E, ao compreender a sua realidade a 

partir de outro ponto de vista, ele vê possibilidades de 

transformar-se e, assim, transformá-la. 

A ideia de eficiência energética pode ser muito diversa 

em comunidades de zona rural ou urbana, por exemplo. 

Mas, tanto em um ambiente quanto em outro será 

possível trabalhar os mesmos conceitos, usando 

referências próprias para contextualizá-los, exemplos 

e situações relacionados à realidade. Como no game 

Supereficiente, por exemplo, cidades grandes ou 

pequenas, áreas urbanas ou rurais, embora tenham 

suas especificidades, revelam similaridades na forma 

de gerenciar a eficiência energética local. O universo 

da própria escola e seu entorno também podem servir 

como ponto de partida para analisar modos de evitar o 

desperdício e de aprimorar o uso eficiente de energia, 

promovendo práticas de ensino contextualizadas. E o 

sujeito da aprendizagem também pode e deve olhar 

para além da sua realidade cotidiana, percebendo 

novos fatos e levantando questões sobre o seu 

contexto a partir de coisas e lugares que não lhe são 

familiares. Deste modo, o princípio da contextualização 

também está presente em processos comparativos, 

no reconhecimento do que é distinto e do que é similar. 

E isso requer um processo sistemático de coleta e de 

organização de informações para o qual não existe um 

protocolo padrão.

É importante destacar que contextualização e 

interdisciplinaridade são princípios que norteiam a 

BNCC, valorizando um ensino em que o estudante 

ocupa posição central no processo de aprendizagem. 

Além disso, tanto a contextualização como a 

interdisciplinaridade podem – e devem – ser 

efetivadas no âmbito de qualquer modelo de ensino-

aprendizagem, seja em aulas tradicionais, expositivas, 

ou em aulas mais interativas. A metodologia e as 

Situações Pedagógicas propostas neste livro se 

afinam com essa orientação.
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Aprofundando a sinergia 
entre Energia que 
Transforma e a BNCC 

Com o propósito de auxiliar o(a) educador(a) no 

desenvolvimento de Situações Pedagógicas que 

respondam às demandas da BNCC utilizando os 

materiais que compõem o kit Energia que Transforma, 

optamos por explicitar uma correlação entre essas 

competências e habilidades trabalhadas no projeto 

com aquelas elencadas na BNCC. 

ENERGIA QUE TRANSFORMA E 
COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
A BNCC propõe a superação da fragmentação 

radicalmente disciplinar do conhecimento; o estímulo 

à sua aplicação na vida real, a importância do contexto 

para dar sentido ao que se aprende; o protagonismo 

do estudante em sua aprendizagem e na construção 

de seu projeto de vida. Com essa visão norteadora, 

estabelece dez competências gerais da Educação 

Básica, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, 

os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 

Vamos iniciar o mergulho no entrelaçamento da 

proposta do Energia que Transforma com a da BNCC, 

fazendo associações entre as competências e as 

habilidades do Projeto e essas dez competências 

gerais da Educação Básica. Essa correlação é 

apresentada por meio de um quadro associativo 

e, depois dele, seguem sugestões de aplicação 

prática dessas relações por meio das Situações 

Pedagógicas propostas. Observe que, no quadro, as 

dez competências gerais da BNCC foram associadas 

a duas competências e oito habilidades do Energia que 

Transforma e, por isso, em alguns casos, mais de uma 

competência geral da Educação Básica foi associada a 

uma das habilidades do projeto.

Como apresentado no 
Guia Metodológico, 
o Projeto Energia que 
Transforma está apoiado 
em duas Competências 
que se desdobram em oito 
Habilidades.

Fique ligado

NOTE QUE AS COMPETÊNCIAS 

BNCC ESTÃO FORA DA 

ORDEM NATURAL, VISTO QUE 

ESTÃO COMBINADAS COM AS 

HABILIDADES DO ENERGIA QUE 

TRANSFORMA (EQT). A LISTA 

COMPLETA NA ORDEM ESTÁ 

DISPONÍVEL PARA CONSULTA 

NO FIM DO MATERIAL. 
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Quadro-Síntese de Competências  
e Habilidades EqT e BNCC

COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT COMPETÊNCIAS BNCC

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO  DE 

ENERGIA, SUA ORIGEM 

E SUA  CAPACIDADE 

DE TRANSFORMAÇÃO

Conceituar energia e 
recursos energéticos.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações 

artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural.

Conhecer as diferentes 
fontes de energia.

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e 

explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva.

Conhecer as possibilidades 
de transformação da 
energia.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 

à abordagem própria das ciências, incluindo 

a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 

imaginação e a criatividade, para investigar 

causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 

resolver problemas e criar soluções (inclusive 

tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas.

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

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas 

emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas.
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT COMPETÊNCIAS BNCC

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE 

DE CADA UM NO USO 

DA ENERGIA

Conhecer 
possibilidades de 
utilização eficiente 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.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar 

e promovendo o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e valorização da 

diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 

saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza.

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou 

visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos 

das linguagens artística, matemática e científica, 

para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em diferentes 

contextos e produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo.

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

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências 

culturais e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências que lhe possibilitem entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 

alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de 

vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade.

Compreender a 
importância da 
eficiência energética 
para o bem-estar local e 
para a vida no planeta.

7. Argumentar com base em fatos, dados e 

informações confiáveis, para formular, negociar e 

defender ideias, pontos de vista e decisões comuns 

que respeitem e promovam os direitos humanos, a 

consciência socioambiental e o consumo responsável 

em âmbito local, regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros 

e do planeta.

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

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 

de informação e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas 

sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, 

acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base 

em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 

sustentáveis e solidários.
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Situações 
Pedagógicas 
combinadas

SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 1
CONCEITUAR ENERGIA  
E RECURSOS ENERGÉTICOS.

Para começar
Cada estudante recebe um crachá 

(aproximadamente cinco cores diferentes para 

os crachás) e é orientado a escrever seu nome. 

Abaixo dele, deve colocar a imagem que melhor 

representa, em sua opinião, a palavra energia. Cada 

participante fala brevemente sobre seu desenho. 

É possível que apareçam desenhos variados. Cabe 

ao professor relacionar as representações trazidas 

pelos estudantes e problematizar se a energia está 

em tudo que nos cerca.

Para ref letir
Ao som da música “Energia bom bom”, de Jorge 

Benjor (disponível na internet), formam-se quatro 

grupos, identificados pelas cores dos crachás. Cada 

um recebe duas imagens: uma do planeta Terra e 

outra de um ar-condicionado velho (disponível na 

internet). Com as imagens nas mãos, os grupos são 

orientados a criar uma breve apresentação para 

mostrar como relacionariam o planeta Terra com um 

ar-condicionado velho. Ao final, o professor anuncia 

que será exibido um programa sobre energia e todos 

devem ficar atentos para “a relação entre um ar-

condicionado velho e o planeta Terra”.

Partindo para a ação
Assista com a turma ao episódio 1 da série Vida de 

República – “Eficiência energética nas residências”.

O professor destaca os principais conceitos do vídeo. 

• Uso eficiente da energia; 

• Eficiência energética;  

• Relação entre energia e qualidade de vida; 

• Diferentes usos da energia elétrica. 

Após a apresentação dos conceitos, a turma retorna 

aos grupos originais. Cada grupo deverá ficar com 

um conceito destacado pelo professor. O grupo 

deverá relacionar este conceito com a questão inicial 

– relação entre o planeta Terra e o ar-condicionado. 

Cada grupo irá sortear uma forma de expressar a sua 

conclusão: poesia, música, mímica etc.

Após a socialização da atividade peça a cada 

estudante que em uma palavra expresse seu 

sentimento em relação ao trabalho com o grupo.

BNCC  
COMPETÊNCIA GERAL 3

Valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar 

de práticas diversificadas da produção 

artístico-cultural.

BNCC  
COMPETÊNCIA GERAL 7

Argumentar com base em fatos, dados 

e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de 

vista e decisões comuns que respeitem 

e promovam os direitos humanos, 

a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 2
CONHECER AS DIFERENTES  
FONTES DE ENERGIA.

Para começar
Coloque uma música suave, peça que os estudantes 

fiquem sentados e quietos e que imaginem todas as 

formas de energia presentes naquela sala. Depois 

de um breve intervalo, peça que imaginem como 

toda aquela energia é produzida. Após um momento 

de reflexão, incentive os estudantes a perceberem 

que a energia está sempre presente em nossas 

vidas, mas muitas vezes não percebemos e nem 

conhecemos sua origem.

Para ref letir
Exiba para a turma o cartaz (material do kit) que 

mostra, por meio de uma Linha do Tempo, o 

caminho da energia construído pela ação humana. 

Peça que os estudantes identifiquem o começo 

da Linha do Tempo. Questione se existiriam outros 

marcos para começar a Linha do Tempo; se além 

da ação humana incluíssemos os fenômenos 

que ocorrem ou ocorreram na natureza sem a 

participação humana. Após as colocações da turma, 

esclareça que a natureza é repleta de energia, 

como a luz do sol, a energia que movimenta as 

águas, a energia do vento, a energia que mantém 

nosso corpo funcionando e muitas outras. 

Partindo para a ação
Organize os estudantes em quatro grupos. Cada 

grupo deve escolher uma forma de energia e 

percorrer o cartaz da Linha do Tempo, anotando a 

primeira vez que foram usadas e as transformações 

históricas que interferiram na sua utilização e no seu 

aproveitamento.

1- Energia solar. 

2- Energia eólica.  

3- Energia dos combustíveis fósseis. 

4- Energia elétrica.

De posse dessas informações, cada grupo deve 

formular uma pequena síntese da história dessa 

forma de energia e sua utilização pela humanidade. 

Além disso devem ser orientados a fazer um desenho 

sobre, na percepção do grupo, qual será a principal 

fonte de energia daqui a 50 anos.

Após a atividade, promova o momento de socialização. 

Cada grupo deverá apresentar sua síntese e como 

chegaram a fonte de energia escolhida para o desenho 

(pesquisaram na internet, nos materiais do kit?) . 

Estimule que os grupos defendam seus argumentos. 

BNCC  
COMPETÊNCIA GERAL 1

Valorizar e utilizar os conhecimentos 

historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital 

para entender e explicar a realidade, 

continuar aprendendo e colaborar para 

a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.

BNCC  
COMPETÊNCIA GERAL 7

Argumentar com base em fatos, dados 

e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de 

vista e decisões comuns que respeitem 

e promovam os direitos humanos, 

a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 3
CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA.

Para ref letir
Assista com sua turma ao episódio 1 da série Tá 

ligado? – “Pedal sustentável”. Que transformações de 

energia aparecem no vídeo? Quais as vantagens de 

buscar fontes alternativas de energia?

Partindo para a ação
Peça que o grupo se organize em duplas para 

representar, por meio de mímica, uma forma de 

transformação de energia. Cada par vai se apresentar 

para que o restante da turma procure identificar a 

transformação que estão encenando. No ambiente 

em que forem fazer a mímica, escreva no quadro ou 

cole um cartaz com o termo ENERGIA ELÉTRICA. 

Quando a transformação energética representada 

por cada dupla for descoberta, questione com 

o grupo: uma forma de energia está sendo 

transformada em eletricidade, ou, ao contrário, a 

energia elétrica está sendo usada para gerar outra 

forma de energia? A dupla que está se apresentando 

é, então, convidada a escrever ou colar no cartaz a 

sua ideia, assinalando esse fluxo. Ao final, peça que 

o grupo relembre as transformações de energia que 

foram vistas no vídeo e registre também no cartaz.

Após a atividade, estimule os estudantes a relatarem 

o que mais chamou a atenção nos conteúdos 

trabalhados. E o que de novo eles aprenderam.

BNCC 
COMPETÊNCIA GERAL 2 

Exercitar a curiosidade intelectual 

e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação 

e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular 

e resolver problemas e criar soluções 

(inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas.

Para começar
Ouça com sua turma o 1o dos podcasts da série Alô, 

João – “O que é energia?”. Após o programa, distribua 

uma folha de papel ofício ou similar e peça a cada 

estudante para desenhar uma forma qualquer de 

energia que observa em casa, que não seja a elétrica. 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 4
COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Partindo para a ação
Mantenha os grupos anteriores, mas, caso 

pense ser necessário, subdivida os que forem 

demasiadamente numerosos.

Cada grupo deve receber uma folha de papel 

pardo, cartolina ou similar. A ideia é dividir a cidade 

em quatro partes, da seguinte forma: centro 

da cidade, região industrial, região residencial, 

região agrícola. Cada grupo deve representar o 

transporte em uma região no papel, mas com o 

olhar focado na ligação existente com o centro 

da cidade (local para o qual afluem muitos dos 

recursos urbanos e onde há maior número de 

empregos). O grupo que vai planejar o transporte 

no centro da cidade deve pensar em vias 

internas e, também, nas vias de acesso de cada 

um dos outros três espaços ao centro. Cada 

grupo escolherá um representante que atuará 

como “engenheiro de transportes”, e os quatro 

engenheiros terão que se comunicar para que 

os transportes utilizados possam se comunicar. 

A ideia é que a turma represente uma rede com 

diferentes modais interconectados.

Além do “engenheiro de transportes” os grupos 

devem escolher um representante que trate da 

saúde ambiental da cidade e dos habitantes. Esses 

representantes irão pressionar os engenheiros e o 

grupo elaborador para que escolham modais que 

poluam menos e que, ao mesmo tempo, facilitem 

a locomoção dos habitantes pela cidade. Ao final, 

os quatro espaços devem ser presos um ao outro, 

e a mobilidade urbana, avaliada. Os grupos podem 

e devem propor correções antes que a cidade seja 

considerada pronta.

Ao final, os estudantes devem levantar algumas 

melhorias na mobilidade de sua cidade. Se 

possível, envie as sugestões para o órgão 

responsável pela mobilidade urbana local.

BNCC 
COMPETÊNCIA GERAL 8 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 

de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade 

humana e reconhecendo suas emoções 

e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas. 

Para começar
Cada estudante deve falar o nome do meio de 

transporte que utiliza para chegar à escola. Eles 

devem ser agrupados pelos meios utilizados, carro, 

ônibus, transporte público, metrô, a pé, de bicicleta, 

dentre outros. Cada um dos grupos deve pensar o que 

poderia ser feito para que o seu trajeto até a escola 

fosse melhorado.

Para ref letir
É hora de cada grupo apresentar, brevemente, o que 

seria necessário mudar para que o trajeto até a escola 

fosse energeticamente mais eficiente.

Após a apresentação, assista com sua turma ao 

episódio 4 da série Tá Ligado? – “Mobilidade com 

energia limpa II” ou ao episódio 7 de Vida de República 

- “Alternativas de transporte”. Divida os estudantes 

em grupos e peça a cada um que escolha um meio 

transporte visto no vídeo e que idealize como seria 

o trajeto até a escola, utilizando aquele determinado 

meio. Por que é importante que uma cidade tenha boa 

mobilidade urbana? Passado o tempo da elaboração, 

cada grupo vai apresentar como é e como pensa 

que deveria ser a mobilidade nesse trajeto, utilizando 

aquele meio específico.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 5
CONHECER POSSIBILIDADES DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE DA ENERGIA  
E ASSOCIÁ-LAS AO COMPORTAMENTO 
DOS USUÁRIOS – RECONHECENDO A 
DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO DE 
ENERGIA PARA O CONFORTO E O  
BEM-ESTAR E O DESPERDÍCIO.

Ao final, discuta com a turma em plenária se eles 

identificam a necessidade ou não de retirada ou 

mudança de uma coluna para a outra.

Para ref letir
Retire do livro Conceitos e Contextos o conceito de 

Eficiência Energética. Peça que os grupos leiam 

e exemplifiquem caminhos no seu dia a dia que 

podem ser adotados para contribuir com a eficiência 

energética da sua casa, da escola etc. 

Partindo para a ação
Solicite que os participantes dos grupos acessem 

em seus smartphones o game Supereficiente. Marque 

um tempo para que eles joguem livremente, assim, 

mesmo aqueles que ainda não conhecem o jogo, 

poderão participar da atividade. Caso a maioria da 

turma já conheça o jogo e já tenha passado pela 

primeira cidade, redistribua os grupos de forma que 

todos joguem na mesma cidade. Após esse tempo, 

peça que os grupos joguem coletivamente, isto é, as 

decisões devem ser discutidas pelo grupo até que a 

escolha seja da concordância de todos. As decisões 

devem ser registradas por um redator do grupo. Por 

exemplo, se o grupo optou por trocar um aparelho 

de ar-condicionado quebrado por um ventilador. O 

ventilador tinha o selo Procel? O grupo investiu em 

energias alternativas? Ao final do tempo estipulado 

pelo professor, os grupos devem avaliar como 

conseguiram chegar ao seu objetivo e como evitar o 

desperdício contribuiu para isto. 

Socialização das atividades: Cada grupo elabora 

um esquema sintético que demonstre os caminhos 

que percorreu no jogo. Os esquemas devem ser 

comparados e trocados, e um grupo deve defender 

os caminhos (diferentes do seu) que outro grupo 

escolheu. Após as defesas, a turma deve elaborar 

um caminho hipotético que reúna opções de 

todos os grupos. Essa hipótese deve ser testada e 

avaliada por cada grupo. Quais caminhos escolhidos 

deram certo e por quê. Quais caminhos escolhidos 

não foram bem-sucedidos e por quê. Caminhos 

alternativos devem ser elaborados.

Ao final: cada participante deve expressar com um 

gesto o sentimento que teve em compartilhar suas 

ideias com a turma, numa construção coletiva de 

conhecimento.

BNCC 
COMPETÊNCIA GERAL 9

Exercitar a empatia, o diálogo, a 

resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo 

o respeito ao outro e aos direitos 

humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos 

e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, 

sem preconceitos de qualquer natureza.

BNCC 
COMPETÊNCIA GERAL 4

Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral 

ou visual-motora, como Libras, e escrita), 

corporal, visual, sonora e digital –, bem 

como conhecimentos das linguagens 

artística, matemática e científica, para 

se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos em 

diferentes contextos e produzir sentidos 

que levem ao entendimento mútuo.

Para começar
Escreva no quadro ou em um cartaz o título 

CONSUMO DE ENERGIA e divida em duas colunas: 

conforto e bem-estar / desperdício. Os estudantes 

devem listar hábitos de si próprios ou de conhecidos 

deles que exemplifiquem cada uma das colunas. 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 6
COMPREENDER A RELAÇÃO ENTRE 
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL DO PAÍS, O AUMENTO DO 
CONSUMO DE ENERGIA E SEUS POSSÍVEIS 
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS.

A turma em plenária pode indicar vantagens e 

desvantagens de o Brasil expandir a geração de 

energia renovável e limpa. 

Peça, também, que cada um reflita sobre a profissão 

que escolheu. Seria possível pensar maneiras de 

utilizar energias renováveis no contexto de exercício 

dessa profissão? Por exemplo, um hospital pode 

funcionar com energia solar? Em plenária, convide o 

grupo a relacionar o exercício de diferentes profissões 

com possíveis fontes de energia limpa e renovável. 

Partindo para a ação
Peça que os estudantes se dividam em quatro grupos. 

Cada grupo recebe uma tarjeta com uma proposta 

de atividade a partir de um dos capítulos do livro 

Conceitos e Contextos, do kit Energia que Transforma:

Grupo 1 
Ler o texto “Energia solar fotovoltaica” (Roberto Zilles, 

p.162), e apresentar uma síntese encenando o uso 

desse tipo de energia por uma profissão do futuro 

inventada por eles (linguagem dramática). 

Grupo 2 
Ler o texto “Energia Eólica” (Jorge Antonio Villar Alé, 

p.152), e sintetizar o conteúdo apreendido em forma 

de música ou paródia, relacionando esse tipo de 

energia a uma profissão atual escolhida pelo grupo 

(linguagem musical).

Grupo 3 
Ler o texto “Energia e desenvolvimento 

sustentável” (Sérgio Besserman, p.100), 

e apresentar o conteúdo relacionando 

desenvolvimento sustentável e qualidade de vida 

em forma de poesia (linguagem literária).

Grupo 4 
Ler o texto “Brasil no século XXI: potência energética e 

ambiental” (Maurício Tolmasquim, p.107), e apresentar 

uma síntese do conteúdo em um podcast intitulado: “O 

Brasil que queremos” (linguagem de rádio).

Ao final, cada grupo apresenta sua construção 

coletiva de aprendizagem, de forma sintética, para 

que todos conheçam o que cada um apreendeu 

e criou a partir da proposta de trabalho recebida. 

Defina, desde o início, o tempo disponível para a 

apresentação dos grupos.

BNCC 
COMPETÊNCIA GERAL 6

Valorizar a diversidade de saberes e 

vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que 

lhe possibilite entender as relações 

próprias do mundo do trabalho e fazer 

escolhas alinhadas ao exercício da 

cidadania e ao seu projeto de vida, 

com liberdade, autonomia, consciência 

crítica e responsabilidade.

Para começar
Peça aos estudantes que pensem em possíveis 

profissões que gostariam de exercer e qual a 

importância da escola para alcançar seu objetivo. 

Peça que eles registrem na forma de um desenho as 

formas de energia que estão envolvidas no fazer diário 

dessa profissão. 

Para ref letir
O desenvolvimento de um país ou região está 

associado a vários fatores, e a questão energética 

é uma delas. Como o País pode crescer de forma 

igualitária e sustentável na geração, distribuição e uso 

de energia?

Assista com sua turma ao episódio 5 da série Vida 

de República, “Energias renováveis: tecnologias e 

perspectivas brasileiras”, e destaque os seguintes 

pontos no vídeo:

• panorama da geração de energia renovável no Brasil; 

• energia eólica e biodiesel.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 7
COMPREENDER A IMPORTÂNCIA  
DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA  
O BEM-ESTAR LOCAL E PARA A  
VIDA NO PLANETA.

Para começar
Peça que os estudantes escrevam em um pedaço 

de papel uma única palavra que relacionem com 

“eficiência energética”. Embaralhe os papéis em um 

saco, peça que todos fiquem de pé, em roda, para que 

cada um tire uma palavra ao acaso, que não seja a 

sua. Peça que alguém comece dizendo a palavra que 

está no seu papel, relacionando-a muito brevemente 

com eficiência energética. O tempo de fala para cada 

um tem que ser bem curto, desafiando o grupo a se 

expressar rapidamente. Você pode cortar pequenos 

pedaços de barbante e colocá-los em um saco. Cada 

um vai pegar uma tira de barbante e enrolar no dedo 

enquanto fala. A seguir, oferece um barbante para 

outro participante, que fará o mesmo. As tiras de 

barbante e a palavra vão passando, sucessivamente, 

até que todos tenham falado. Ao final, peça que os 

estudantes formem grupos a partir das palavras 

que se combinam, por exemplo, atitudes (grupo1), 

tecnologia (grupo 2), tipos de energia (grupo 3). Os 

grupos serão formados de acordo com as famílias de 

palavras que forem identificadas ao final da dinâmica.

Para ref letir
Assista com a turma ao episódio 10 da série Vida de 

República – “Energia, eficiência energética e qualidade de 

vida/perspectivas para o futuro”. Depois, convide o grupo 

a destacar os principais conceitos apresentados no 

vídeo. Uma sugestão é colar quatro cartazes na parede 

com os títulos abaixo e solicitar que os participantes se 

levantem, peguem marcador/Pilot e registrem o que 

identificaram de cada um desses tópicos:

• Energia e qualidade de vida. 

• Sustentabilidade e eficiência energética. 

• Fontes de energia mais utilizadas no Brasil. 

• Uso eficiente de energia.

Partindo para a ação
Após a exposição, os estudantes devem refletir 

sobre as palavras escritas no início da aula. Todas as 

palavras, realmente, relacionam-se com eficiência 

energética? Divida a turma em grupos e solicite que 

escolham três palavras trazidas na dinâmica inicial para 

escrever um breve texto sobre eficiência energética 

e sustentabilidade. Ao final, cada grupo socializa o seu 

texto com a turma e argumenta o motivo pelo qual 

escolheram aquelas três palavras. Provoque interações 

em plenária após a leitura de cada um dos textos.

BNCC 
COMPETÊNCIA GERAL 7 

Argumentar com base em fatos, dados 

e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de 

vista e decisões comuns que respeitem 

e promovam os direitos humanos, 

a consciência socioambiental e o 

consumo responsável em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento 

ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 8
ATUAR COMO PROTAGONISTAS, 
MOTIVADOS E RESPONSÁVEIS PELO 
MELHOR USO DA ENERGIA E SUAS FONTES 
NATURAIS, DIFUNDINDO ALTERNATIVAS DE 
USO EFICIENTE DA ENERGIA.

causa global? Pensa que as juventudes são ouvidas 

quando trazem questionamentos sobre aspectos do 

cotidiano? E sobre o futuro do planeta? Se você fosse 

convidado para um encontro mundial sobre o futuro do 

planeta, com os líderes de diferentes nações, qual tema 

você escolheria para abordar? Por que esse tema é tão 

importante para você?

Para ref letir
Organize um palanque livre - cada estudante vai à 

frente e diz, em uma frase, uma causa que o mobiliza. 

Se puder, crie um efeito cênico para o palanque: pode 

ser um banquinho ou algum espaço mais alto, em 

que cada um irá subir para expressar o seu slogan. Vá 

registrando os temas escolhidos pelos estudantes 

em um painel. Alguns temas podem se repetir, e é 

importante assinalar sua frequência e agrupá-los. A 

seguir, em plenária, promova uma roda de conversa 

sobre os temas apresentados: qual a relação deles 

com os problemas socioambientais enfrentados 

no nosso país hoje? De alguma forma esses temas 

podem ser associados à proposta do Energia que 

Transforma, associando energia e sustentabilidade?

BNCC  
COMPETÊNCIA GERAL 5

Compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação 

e comunicação de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as 

escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e 

exercer protagonismo e autoria na vida 

pessoal e coletiva.

BNCC  
COMPETÊNCIA GERAL 10

Agir pessoal e coletivamente com 

autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, 

tomando decisões com base em 

princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários.

Para começar
Provoque a turma - Você sabe quem é Greta 

Thumberg? Ela é uma ativista ambiental que ganhou 

espaço na mídia e com sua atuação conquistou espaço 

em reuniões com líderes mundiais.  Você deve imaginar 

que Greta tenha, pelo menos, a idade de seus avós 

ou pais, não é mesmo? No entanto, Greta nasceu 

em 2003, tinha apenas 15 anos em 2018, quando 

começou a fazer mobilizações pelo clima na Suécia. 

Você conhece jovens mobilizados em torno de uma 
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Partindo para a ação
Promova um “encontro” de sua turma com Greta 

Thumberg. Existem vários vídeos na internet que 

contam sua história e apresentam seu discurso 

na COP 24 (Conferência das Nações unidas 

sobre mudança climática ocorrida na Polônia em 

dezembro/2018). O discurso de Greta no evento 

é bastante significativo e capaz de promover uma 

reflexão sobre o papel de cada um e dos jovens 

no futuro do planeta. Vale a pena conferir e, 

principalmente, promover esse “encontro”. O discurso 

da ativista pode ser encontrado facilmente na rede, 

Escrevendo para Greta. Após o vídeo de Greta, 

promova um novo debate sobre os temas levantados 

e proponha que a turma escreva uma carta para Greta 

expondo a importância deles para o futuro do planeta. 

Greta já escreveu para nós:

“Há muitas coisas incríveis que podem ser feitas. 

Muitos jovens e crianças estão se mobilizando no 

Brasil. Minha mensagem para os jovens no Brasil é 

que precisamos nos conscientizar sobre o que está 

realmente acontecendo agora e quais podem ser as 

consequências de nosso sistema atual. Porque apenas 

quando entendermos, principalmente os jovens, que 

nosso futuro está em perigo, eles vão reagir.” 

Forme grupos e peça para produzirem um blog sobre 

os principais resultados da COP25, que aconteceu no 

ano de 2019. A proposta é manter o blog atualizado, 

com matérias interessantes e textos específicos 

elaborados pelos próprios autores sobre os temas 

que escolherem abordar. Incentive que divulguem o 

blog para toda a comunidade escolar e que recebam 

contribuições de todas as turmas.

Se a escola tiver uma rádio, que tal incentivar a 

divulgação do blog fazendo podcasts para veicular? 

Os podcasts da série Alô, João podem e devem ser 

utilizados na rádio escolar para fomentar a discussão 

de temas que envolvam a relação entre eficiência 

energética e sustentabilidade.
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Energia na BNCC 
para o Ensino 
Fundamental II e 
para o Ensino Médio
Além da ligação com as Competências Gerais da Educação 
Básica, também foram pensadas Situações Pedagógicas 
associando Competências e Habilidades do Energia 
que Transforma à unidade temática Matéria e Energia 
da versão homologada da BNCC, tanto para o Ensino 
Fundamental II como para o Ensino Médio. É importante 
destacar que, pela transversalidade do tema da eficiência 
energética, em diversos momentos, as sugestões de 
atividades propõem integrar outras disciplinas. Essas 
sugestões de integração podem ser mais expandidas ainda 
pelos professores e professoras que estarão com esse material 
em mãos, de acordo com as suas redes de relacionamento 
com docentes de outras áreas na escola ou em espaços 
educativos nos quais o Projeto seja desenvolvido.

Destacamos que há habilidades oriundas da BNCC 

de outros eixos e outras disciplinas que, por serem 

bastante amplas, reúnem mais de um conceito. 

Essas habilidades foram, então, desdobradas para 

permitir melhor consolidação desses conceitos sob 

o título de habilidades complementares.

Antes de apresentar as matrizes em que relacionamos 

competências e habilidades a serem fortalecidas 

pela proposta pedagógica do Projeto Energia que 

Transforma com as elencadas na BNCC, é importante 

lembrar que Situações Pedagógicas eficazes 

envolverão problemáticas relacionadas ao contexto 

do público frequentador, observadas de maneira 

abrangente. Considerando o público jovem do Ensino 

Fundamental II e do Ensino Médio, por exemplo, 

é necessário conhecer quem são esses jovens, 

quais são suas relações com o ambiente educativo, 

como compreendem o contexto energético, que 

atitudes apresentam em relação ao uso de energia. 

Assim, a maneira como os sujeitos percebem a 

realidade terá relevância central no seu aprendizado, 

e o protagonismo juvenil e as culturas próprias da 

juventude devem ser assimilados para construir uma 

relação significativa entre esse público e o ambiente de 

aprendizagem para a eficiência energética.

Tanto o quadro-síntese de competências e 

habilidades do Ensino Fundamental II quanto o do 

Ensino Médio estão sintetizados no fim deste volume.  
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Situações 
Pedagógicas 
sugeridas 
para o  
Ensino
Fundamental  
II
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A Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para 
os anos finais do Ensino 
Fundamental (do 6º 
ao 9º ano), na área de 
Ciências da Natureza, 
está organizada em três 
Unidades Temáticas. 

A Unidade Temática Matéria e Energia foi o objeto 

principal deste trabalho, que consistiu na articulação 

das Competências e Habilidades dessa Unidade 

apresentadas na BNCC com as Competências e 

Habilidades do Projeto Energia que Transforma (EqT). 

Considerando que algumas Habilidades, pela 

sua abrangência, articulam-se com mais de uma 

Habilidade do Projeto Energia que Transforma, foram 

propostas diferentes Situações Pedagógicas, para 

atender às especificidades de cada Habilidade do 

Projeto em sua articulação com as da Base Nacional. 

Nesse sentido, buscamos nos manter fiéis 

às Habilidades presentes na BNCC, porém, 

excepcionalmente no 6o ano, sentimos 

a necessidade de incluir uma Habilidade 

complementar, que não consta da Base Nacional, 

para articular plenamente as Competências 

e Habilidades do Projeto com os conteúdos e 

conceitos de Ciências nesse ano de escolaridade. 

Outro aspecto importante na elaboração das 

Situações Pedagógicas foi a busca de formas de 

ampliar a articulação das Habilidades do Projeto 

Energia que Transforma para além da Unidade 

temática Matéria e Energia, especialmente com 

conceitos e temas que se ligam à Unidade Temática 

da BNCC Vida e Evolução. 

Importante ressaltar que as propostas de atividades, 

em cada Situação Pedagógica, podem ser adequadas 

ao tempo disponível e à realidade local ou ao 

interesse do(s) responsável(is) pelo desenvolvimento 

do Projeto, sem perder de vista que as Habilidades do 

Projeto Energia que Transforma podem complementar 

e sugerir novas práticas pedagógicas nesse momento 

de implantação e desenvolvimento de um novo 

currículo, com base na BNCC.  

A função das atividades propostas, em etapas, 

no que chamamos de Situação Pedagógica, 

é contribuir para o desenvolvimento de mais 

Habilidades e conhecimentos fundamentais para 

um cidadão do nosso século.

Seguem as Situações Pedagógicas sugeridas para as 

Habilidades da BNCC associadas às Competências e 

Habilidades do Energia que Transforma.
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Matriz de Referência para o  
Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano

COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO 

DE ENERGIA, SUA 

ORIGEM E SUA 

CAPACIDADE DE 

TRANSFORMAÇÃO

Conceituar 
energia e recursos 
energéticos.

EF06CI03 
Selecionar métodos mais adequados 

para a separação de diferentes 

sistemas heterogêneos a partir 

da identificação de processos de 

separação de materiais (como 

a produção de sal de cozinha, a 

destilação de petróleo, entre outros).

Conhecer as 
diferentes fontes 
de energia.

Conhecer as 
possibilidades de 
transformação da 
energia.

EF06CI02 
Identificar evidências de 

transformações químicas a partir do 

resultado de misturas de materiais 

que originam produtos diferentes 

dos que foram misturados (mistura 

de ingredientes para fazer um bolo, 

mistura de vinagre com bicarbonato de 

sódio etc.).

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

EF06CI04 
Associar a produção de medicamentos 

e outros materiais sintéticos ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico, reconhecendo benefícios 

e avaliando impactos socioambientais.

6º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

RECONHECIMENTO  

DA RESPONSABILIDADE 

DE CADA UM NO USO 

DA ENERGIA

Conhecer 
possibilidades 
de utilização 
eficiente 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.

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

Compreender 

os impactos ao 

meio ambiente 

resultantes dos 

descartes e formas 

de consumo dos 

materiais utilizados 

no cotidiano.

Compreender 
a importância 
da eficiência 
energética para o 
bem-estar local 
e para a vida no 
planeta. 

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

6º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO 

DE ENERGIA, SUA 

ORIGEM E SUA 

CAPACIDADE DE 

TRANSFORMAÇÃO

Conceituar 
energia e recursos 
energéticos.

EF07CI02 
Diferenciar temperatura, 

calor e sensação térmica 

nas diferentes situações de 

equilíbrio termodinâmico 

cotidianas.

Conhecer as 
diferentes fontes 
de energia.

EF07CI03 
 Utilizar o conhecimento 

das formas de propagação 

do calor para justificar a 

utilização de determinados 

materiais (condutores e 

isolantes) na vida cotidiana, 

explicar o princípio de 

funcionamento de alguns 

equipamentos (garrafa 

térmica, coletor solar etc.) 

e/ou construir soluções 

tecnológicas a partir desse 

conhecimento.

Conhecer as 
possibilidades de 
transformação da 
energia.

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

EF07CI05 
Discutir o uso de diferentes 

tipos de combustível e 

máquinas térmicas ao 

longo do tempo, para 

avaliar avanços, questões 

econômicas e problemas 

socioambientais causados 

pela produção e uso desses 

materiais e máquinas.

7º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE DE 

CADA UM NO USO DA 

ENERGIA

Conhecer 
possibilidades de 
utilização eficiente 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.

EF07CI03 
Utilizar o conhecimento 

das formas de propagação 

do calor para justificar a 

utilização de determinados 

materiais (condutores e 

isolantes) na vida cotidiana, 

explicar o princípio de 

funcionamento de alguns 

equipamentos (garrafa 

térmica, coletor solar etc.) 

e/ou construir soluções 

tecnológicas a partir desse 

conhecimento.

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

EF07CI06 
Discutir e avaliar mudanças 

econômicas, culturais 

e sociais, tanto na vida 

cotidiana quanto no mundo 

do trabalho, decorrentes do 

desenvolvimento de novos 

materiais e tecnologias 

(como automação e 

informatização).

Compreender a 
importância da 
eficiência energética 
para o bem-estar 
local e para a vida no 
planeta. 

EF07CI04 
Avaliar o papel do 

equilíbrio termodinâmico 

para a manutenção 

da vida na Terra, para 

o funcionamento de 

máquinas térmicas e em 

outras situações cotidianas.

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

EF07CI05 
Discutir o uso de diferentes 

tipos de combustível e 

máquinas térmicas ao 

longo do tempo, para 

avaliar avanços, questões 

econômicas e problemas 

socioambientais causados 

pela produção e uso desses 

materiais e máquinas.

7º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO 

DE ENERGIA, SUA 

ORIGEM E SUA 

CAPACIDADE DE 

TRANSFORMAÇÃO

Conceituar 
energia e recursos 
energéticos.

EF08CI06 
Discutir e avaliar usinas de geração 

de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus 

impactos socioambientais, e como 

essa energia chega e é usada em sua 

cidade, comunidade, casa ou escola.

Conhecer as 
diferentes fontes 
de energia. 

EF08CI01 
Identificar e classificar diferentes 

fontes (renováveis e não renováveis) 

e tipos de energia utilizados em 

residências, comunidades ou 

cidades.

Conhecer as 
possibilidades de 
transformação da 
energia.

EF08CI03  
Classificar equipamentos elétricos 

residenciais (chuveiro, ferro, 

lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de 

acordo com o tipo de transformação 

de energia (da energia elétrica 

para a térmica, luminosa, sonora e 

mecânica, por exemplo).

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

EF08CI06 
Discutir e avaliar usinas de geração 

de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus 

impactos socioambientais, e como 

essa energia chega e é usada em sua 

cidade, comunidade, casa ou escola.

8º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE DE 

CADA UM NO USO DA 

ENERGIA

Conhecer 
possibilidades de 
utilização eficiente 
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.

EF08CI04 
Calcular o consumo 

de eletrodomésticos 

a partir dos dados de 

potência (descritos no 

próprio equipamento) e 

tempo médio de uso para 

avaliar o impacto de cada 

equipamento no consumo 

doméstico mensal.

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

EF08CI06 
Discutir e avaliar usinas 

de geração de energia 

elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas 

etc.), suas semelhanças e 

diferenças, seus impactos 

socioambientais, e como 

essa energia chega e é 

usada em sua cidade, 

comunidade, casa ou escola.

Compreender a 
importância da 
eficiência energética 
para o bem-estar 
local e para a vida no 
planeta. 

EF08CI02 
Construir circuitos elétricos 

com pilha/bateria, fios 

e lâmpada ou outros 

dispositivos e compará-

los a circuitos elétricos 

residenciais. 

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

EF08CI05 
Propor ações coletivas para 

otimizar o uso de energia 

elétrica em sua escola e/ou 

comunidade, com base na 

seleção de equipamentos 

segundo critérios de 

sustentabilidade (consumo 

de energia e eficiência 

energética) e hábitos de 

consumo responsável.

8º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO 

DE ENERGIA, SUA 

ORIGEM E SUA 

CAPACIDADE DE 

TRANSFORMAÇÃO

Conceituar 
energia e recursos 
energéticos.

Conhecer as 
diferentes fontes 
de energia.

EF09CI02 
Comparar quantidades de 

reagentes e produtos envolvidos 

em transformações químicas, 

estabelecendo a proporção entre as 

suas massas.

Conhecer as 
possibilidades de 
transformação da 
energia.

EF09CI01  
Investigar as mudanças de estado 

físico da matéria e explicar essas 

transformações com base no modelo 

de constituição submicroscópica 

(molecular).

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

EF09CI06 
Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas 

frequências, fontes e aplicações, 

discutindo e avaliando as implicações 

de seu uso em controle remoto, 

telefone celular, raio X, forno de 

micro-ondas, fotocélulas etc.

9º ano
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES EqT HABILIDADES BNCC
ENSINO FUNDAMENTAL II

HABILIDADES  
COMPLEMENTARES

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE DE 

CADA UM NO USO DA 

ENERGIA

Conhecer 
possibilidades de 
utilização eficiente 
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.

EF09CI07 
Discutir o papel do avanço 

tecnológico na aplicação 

das radiações na medicina 

diagnóstica (raio X, 

ultrassom, ressonância 

nuclear magnética) e no 

tratamento de doenças 

(radioterapia, cirurgia ótica 

a laser, infravermelho, 

ultravioleta etc.).

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. 

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

EF09CI06 
Classificar as radiações 

eletromagnéticas por 

suas frequências, fontes 

e aplicações, discutindo e 

avaliando as implicações 

de seu uso em controle 

remoto, telefone celular, 

raio X, forno de micro-

ondas, fotocélulas etc. 

9º ano
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Situações 
Pedagógicas 
sugeridas

SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 1
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONCEITUAR ENERGIA E  
RECURSOS ENERGÉTICOS.

Para começar
Peça aos estudantes que citem, rápida e livremente, 

sem qualquer consulta, cinco produtos que usam no 

dia a dia e que são feitos a partir do petróleo. Avise 

a turma que não será feita correção e registre as 

respostas no quadro. 

Para ref letir
O petróleo é uma mistura de milhares de substâncias 

diferentes, apesar de sua aparência ser de uma 

substância pura. Esse óleo, extraído do subsolo, ainda 

é, atualmente, a principal fonte de combustíveis para 

gerar a energia que supre as indústrias e os meios de 

transporte, além de ser o principal componente de 

vários produtos que fazem parte da vida cotidiana de 

grande parte da população mundial. Afinal, quem não 

tem um pote de plástico em casa? Aproveite e reveja 

com os estudantes os produtos citados na resposta 

da pergunta inicial e peça que eles se arrumem em 

grupos e façam um levantamento de materiais que 

são derivados do petróleo. 

HABILIDADE BNCC 
EF II - 6o ANO - EF06C103

Selecionar métodos mais adequados 

para a separação de diferentes 

sistemas heterogêneos a partir 

da identificação de processos de 

separação de materiais (como 

a produção de sal de cozinha, a 

destilação do petróleo, entre outros). p
h

o
tkas
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Partindo para ação
Mas o petróleo bruto, ou seja, no seu estado 

natural, não tem tanta utilidade assim. Peça que os 

estudantes, em grupo, pesquisem os fatos mais 

importantes da história do petróleo no mundo 

e no Brasil na Linha do Tempo, que faz parte dos 

materiais do kit Energia que Transforma. O objetivo 

dessa atividade é que os estudantes percebam 

a importância do desenvolvimento de métodos 

de separação dos componentes do petróleo, que 

impulsionou o desenvolvimento da humanidade e 

gerou a ideia do progresso associado ao consumo 

de energia e do petróleo como a sua principal fonte 

(Conceitos e Contextos – “Marcos da história do 

petróleo”, p. 44).

Que tal elaborar, coletivamente, uma Linha do 

Tempo da história do petróleo e de outros recursos 

energéticos com as informações pesquisadas pelos 

estudantes? Use uma folha de papel de tamanho 

grande que possa ficar presa no quadro e depois ser 

afixada no mural da turma.  

Faça uma roda de conversa e questione os estudantes 

sobre os motivos que os levaram a escolher os 

marcos usados em sua Linha do Tempo. Caso 

considere que algum marco importante não foi 

escolhido como a classificação do petróleo como 

recurso não renovável, questione-os e explique a 

importância desse marco para a busca por outros 

recursos naturais capazes de gerar energia, como os 

ventos e a radiação solar, que são renováveis, e sem 

os impactos negativos dos derivados do petróleo. 

Apesar da sua importância como principal recurso 

energético para a maior parte dos países, as críticas 

aos seus impactos socioambientais são muitas! 

Vamos saber mais sobre isso? Peça aos estudantes 

que leiam “Saúde, segurança, meio ambiente e ética 

na indústria do petróleo” (p.132) do livro Conceitos e 

Contextos. Após a leitura, promova um debate sobre 

os pontos levantados pelos estudantes e quais as 

soluções que eles propõem para diminuir o uso de 

combustíveis derivados do petróleo.

Assista com seus estudantes ao episódio 7 da série 

Vida de República – “Transportes”. Em seguida, peça 

aos grupos de estudantes que pesquisem quais 

as principais fontes de energia utilizadas na matriz 

brasileira de transportes. E que outras fontes podem 

ser utilizadas na malha de transportes. Utilize as 

Dica
PARA COMPLEMENTAR O 

CONHECIMENTO SOBRE O 

CAMINHO DO PETRÓLEO E DA 

PRODUÇÃO DA GASOLINA, 

ACESSE O LINK: 

<http://www.petrobras.com.br/
pt/nossas-atividades/areas-de-
atuacao/refino/> 
(acesso em fevereiro de 2020)

informações do vídeo para essa pesquisa e o texto 

“A transformação tecnológica no uso do petróleo”,  

(p.124) do livro Conceitos e Contextos. 

Que tal usar mais a bicicleta e o transporte 

coletivo para deslocamentos cotidianos? Por 

falar em deslocamentos, você conhece a energia 

piezoelétrica? Assista com os estudantes ao episódio 

2 da série Consciente Coletivo – “Comércio, trocas, 

mobilidade”. Andar e pedalar mais pode ser uma boa 

solução energética! 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 2
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO. 
CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA.

esse levantamento, peça que indiquem: qual a forma de 

energia que mais utilizam nas suas atividades diárias? 

Questione sobre transformações ou conversões da 

energia elétrica em outras formas de energia. Peça 

que exemplifiquem. Por exemplo, a energia elétrica se 

transforma em energia térmica (calor) no secador de 

cabelos. Assista com os estudantes ao episódio 13 da 

série Tá ligado? – “Biomassa na produção de cerâmica”. 

Partindo para ação
Após assistir ao vídeo, faça uma roda de conversa 

e pergunte aos estudantes: qual a fonte da energia 

usada na cerâmica?  Como essa fonte é classificada: 

renovável ou não renovável? E quais os efeitos 

socioambientais positivos do uso da biomassa na 

produção de energia para o funcionamento dos 

fornos da cerâmica em vez do uso de combustíveis 

fósseis? Quais exemplos de conversão energética 

identificaram nesse vídeo?

Peça aos alunos, em grupos, que leiam o texto “Oferta 

e demanda energética no Brasil”, no livro Conceitos 

e Contextos (p.37) e comparem o percentual de 

energia renovável da oferta energética brasileira com 

a mundial. Em seguida analise, com os estudantes, 

o gráfico “Oferta interna de energia elétrica, por 

fonte (%)” e identifique qual a participação das fontes 

renováveis. Quais os benefícios para o meio ambiente 

e para a vida das pessoas o uso de fontes renováveis 

na produção de energia elétrica? 

Que tal cada grupo entrevistar uma pessoa bem 

idosa, da família ou da comunidade, que viveu sua 

adolescência e juventude numa época em que 

não havia celular, internet e outras engenhocas 

eletrônicas atuais, proporcionados pela energia 

elétrica. Oriente os estudantes a formularem 

questões, para a entrevista, sobre como as crianças 

se divertiam, como era vida quando não havia 

televisão, jogos eletrônicos e nem internet, sem 

celular ou smartphone, sem geladeira, sem televisão, 

por exemplo. E oriente os estudantes a perguntarem 

como essa pessoa analisa ou percebe o mundo atual, 

quais as vantagens e desvantagens. Peça que, se for 

autorizado(a) pelo(a) entrevistado(a), filme a conversa 

com o celular. A apresentação das entrevistas deve 

ser feita em sala e se autorizado, pode fazer parte de 

um acervo da escola para futuros projetos e ações. 

Motive os estudantes a criarem uma dramatização 

comparando os modos de vida antes e depois dos 

avanços tecnológicos do último meio século.

HABILIDADE BNCC  
EF II - 6o ANO - EF06C102

Identificar evidências de 

transformações químicas a partir do 

resultado de misturas de materiais 

que originam produtos diferentes 

dos produtos que foram misturados 

(mistura de ingredientes para fazer 

um bolo, mistura de vinagre com 

bicarbonato de sódio etc.). 

Para começar
Como você usa a energia no seu dia a dia? Peça 

aos estudantes para responderem a essa questão 

rapidamente e sem consulta. Vá registrando as 

respostas no quadro, sem interferir.

Para ref letir
A mistura de ingredientes dosados de uma receita 

para fazer um bolo, por si só, não provoca a 

transformação da mistura em bolo. É necessária a 

presença do calor (energia térmica) produzido pela 

queima do gás de cozinha, um produto derivado 

do petróleo, de onde foi extraído num processo 

que também utiliza o calor para sua separação e 

a de outros componentes do petróleo. Quantas 

transformações energéticas são necessárias para se 

fazer um simples bolo... A energia não se cria e nem 

se destrói, ela se transforma ou se converte em outra 

forma de energia. 

Ler o livro Conceitos e Contextos - “Leis básicas das 

conversões energéticas” (p.14). Quais as formas 

de energia? Organize os estudantes em grupos e 

proponha que façam um levantamento das formas 

de energia, apresentadas no trecho “Formas de 

energia”, (p. 8) do livro Conceitos e Contextos. Após 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 3
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO. 
COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Para ref letir
O Brasil possui grande diversidade de recursos naturais 

renováveis e não renováveis, que contribuem, de forma 

equilibrada, para a geração de energia no país. Esse 

equilíbrio na matriz energética brasileira se diferencia 

da matriz energética mundial, na qual os recursos 

não renováveis (petróleo e carvão mineral) ainda são 

predominantes. Como está distribuída a oferta interna 

de energia elétrica no Brasil? Qual a principal fonte da 

energia elétrica produzida no país? Qual a região do 

país que mais consome a energia elétrica produzida? 

Quais os setores da sociedade que mais consomem 

energia no país, em ordem decrescente? 

Organize os alunos em grupos e proponha que leiam 

e pesquisem no texto “Oferta e demanda energética 

no Brasil”, (p.37) do livro Conceitos e Contextos, as 

respostas a essas questões. Provavelmente, os alunos 

solicitarão auxílio na leitura dos gráficos presentes no 

texto. Após essa pesquisa, analise com os alunos as 

respostas e como é o perfil de consumo de energia no 

país. Essa pesquisa pode contar com a colaboração 

do professor de Geografia, numa discussão sobre o 

consumo de energia nas regiões mais industrializadas 

e que tecnologias vêm sendo desenvolvidas e 

empregadas pelas indústrias para reduzir os impactos 

ambientais negativos e melhorar a eficiência 

energética nos seus processos produtivos.  

Assista com os alunos ao Episódio 15 – 

“Ecomáquinas”, da série Tá ligado?. Em plenária, 

vá comentando e provocando reflexões enquanto 

assistem ao vídeo. 

Partindo para ação
Após assistir e analisar o que foi visto no episódio, 

proponha aos alunos a realização de uma pesquisa 

sobre a geração e o consumo de energia no Brasil 

e seus impactos socioambientais. Cada grupo de 

alunos, já formado, deve escolher uma das fontes 

energéticas para pesquisar: hidráulica, biomassa, 

eólica, solar, termelétrica e nuclear. Oriente os 

alunos a pesquisarem sobre a fonte energética 

escolhida pelo grupo: como é gerada a energia 

elétrica? Quais os impactos socioambientais 

positivos e negativos decorrentes do processo de 

geração de energia elétrica? Qual a importância 

(participação) dessa fonte energética para o 

suprimento de energia elétrica do país? 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 6o ANO - EF06C104

Associar a produção de medicamentos 

e outros materiais sintéticos ao 

desenvolvimento científico e 

tecnológico, reconhecendo benefícios 

e avaliando impactos socioambientais.

Para começar
Responda com uma palavra ou imagem o que a 

expressão “impactos socioambientais” significa para 

você. Peça que os alunos respondam sem receio, sem 

consulta e com transparência. Registre as respostas. 
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A apresentação da pesquisa pode ser feita utilizando 

cartazes ilustrados. Após as apresentações dos 

grupos, faça uma roda de conversa para que os alunos 

avaliem a qualidade socioambiental da matriz elétrica 

brasileira, especialmente em relação à matriz de 

energia elétrica mundial. Ainda na roda de conversa, 

questione: o que significam as “bandeiras” verde, 

amarela e vermelha nas contas de energia elétrica?  

Deixe que os alunos respondam livremente. 

Proponha, então, que assistam ao vídeo da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel): O que são as 

bandeiras tarifárias? Acesse o link no YouTube ou 

na página da Aneel <https://www.youtube.com/
watch?v=w1rS7_tGSvM> ( acesso em fevereiro de 

2020). Após assistirem ao vídeo, questione: como usam 

a energia elétrica em suas casas e na escola? Quais 

atitudes e ações propõem para reduzir o consumo de 

energia elétrica em casa e na escola, contribuindo para a 

redução das contas de energia, sem diminuir o conforto?

Leia para os alunos o 3o e o 4o parágrafos iniciais do 

texto “Em busca da eficiência energética”, (p.57) 

do livro Conceitos e Contextos, que destacam 

a importância da mudança de hábitos dos 

consumidores residenciais e quanto essa mudança 

pode representar no consumo de energia. Em 

seguida, proponha que cada grupo organize as suas 

ideias de economia de energia, baseados nos hábitos 

cotidianos de seus participantes. Proponha uma nova 

formação de grupos, para que troquem sugestões 

com outros colegas, no sentido de aprimorar as 

ideias e construir uma proposta da turma. Como? 

Cada grupo expõe suas sugestões já aprimoradas e 

todos os alunos decidirão pelas que considerarem as 

melhores a serem adotadas. Essa proposta coletiva, 

então, será escrita num cartaz e afixada no mural para 

ser lembrada e avaliada a cada mês. Que tal?

Para finalizar, reflita com eles sobre o quanto o uso 

responsável da energia elétrica contribui para diminuir os 

impactos socioambientais decorrentes da necessidade 

de aumentar a produção de energia elétrica.   

Dica 1
SÉRIE TÁ LIGADO?  

EPISÓDIO 26: “EFICIÊNCIA NA 

FABRICAÇÃO DE JEANS” 

O jeans veste 1/3 da população 

mundial. Esse vídeo mostra como um 

grupo têxtil brasileiro, com o uso de 

ozônio e laser, reduziu o gasto de água 

na produção de uma calça jeans de 100 

litros para 200 ml.

Dica 2
SÉRIE TÁ LIGADO?  

EPISÓDIO 11:  

“ENERGIA NAS COISAS”

Tem energia em cada produto e cada 

embalagem. O vídeo mostra como 

um salão de beleza, o Hairsize, se 

transformou num lugar de gestão de 

consumo, entre outros processos para 

gerar eficiência energética. 

Dica 3
“VILÕES DA ECONOMIA” 

Série de três pequenos vídeos da 

Aneel sobre os eletrodomésticos que 

mais consomem energia elétrica, com 

dicas de uso:

<https://www.youtube.com/
watch?v=tWCZARpVpw4>

<https://www.youtube.com/
watch?v=1qevqtiL-Uk> 

<https://www.youtube.com/
watch?v=O_sYA87ANsga>

(acesso em fevereiro de 2020).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 4
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM 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.

Para começar
O que você faz com os bens ou materiais que não 

quer mais? Peça que os estudantes respondam 

espontaneamente. 

Para ref letir
Com a maior concentração das populações 

humanas nas cidades, com o crescimento da 

produção industrial e a ênfase ao consumo, criou-

se a noção de descartável - quebrou? Joga fora 

e compra outro. O que fazer com o acúmulo de 

inservíveis, genericamente denominado lixo? Com o 

desenvolvimento do uso de derivados do petróleo e a 

indústria petroquímica, surgiram os produtos feitos de 

vários tipos de materiais plásticos e outros materiais, 

como a borracha sintética, calçados e roupas 

feitos de materiais sintéticos, que custavam bem 

menos que os tradicionais, mas com maior uso de 

energia gerada a partir de fontes, hoje, classificadas 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 6o ANO - HAB. COMPL.

Compreender os impactos ao meio 

ambiente resultantes dos descartes 

e formas de consumo dos materiais 

utilizados no cotidiano.
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como não renováveis e que, sabidamente, causam 

graves danos ambientais. Você sabe o tempo que a 

natureza leva para decompor o canudo de plástico? 

Peça que os estudantes pesquisem, em páginas da 

internet, o tempo de decomposição de produtos 

feitos de materiais variados. Solicite que façam uma 

tabela separando os materiais de acordo com sua 

composição e o tempo médio de decomposição. 

Qual a composição dos materiais que se decompõem 

e, portanto, são reciclados mais rapidamente na 

natureza? Os materiais orgânicos são os que se 

decompõem mais rapidamente. E o que podemos 

fazer com os inorgânicos, como embalagens 

de plástico, latas de alumínio e outros materiais 

descartados e que levam muito tempo para serem 

decompostos ou que nunca serão decompostos, 

como o vidro, por exemplo? Questione: como 

podemos contribuir com a natureza e o planeta no 

tratamento do lixo urbano? A reciclagem é a melhor 

maneira de resolver o problema do lixo! Provoque-os 

a refletir sobre a possiblidade de mudança de hábitos 

de consumo. É possível consumir menos e mais 

racionalmente? Como? Assista com os estudantes 

ao episódio 2 da série Vida de República, “Energia: 

conceitos”. Peça que observem atentamente o 

trecho que usa linguagem documental falando sobre 

reciclagem.

Partindo para ação
Após assistir ao vídeo, retome o questionamento: 

É possível desenvolver hábitos de consumo 

responsável? Como? Você sabe o que significam 

os 5 Rs? É um conjunto de práticas que visa reduzir 

a geração de resíduos e o consumo de recursos 

naturais. Os 5Rs se referem a: Reduzir; Repensar; 

Reaproveitar; Reciclar e Recusar consumir produtos 

que gerem impactos socioambientais significativos. 

Após assistir ao vídeo, estimule os estudantes a 

listar formas de utilização dessas práticas que já 

são adotadas em casa e outras que conhecem nas 

suas comunidades ou pelos noticiários. Questione-

os sobre os efeitos socioambientais positivos 

e a economia de energia quando: separamos o 

lixo doméstico para coleta seletiva, reutilizamos 

brinquedos, roupas e outros objetos que não servem 

mais para o (seu) uso, substituímos as sacolas 

plásticas dos supermercados por sacolas reutilizáveis 

e tantas outras possibilidades de praticar os 5Rs.

Que tal realizar, na escola, uma campanha baseada 

nos 5Rs? Converse com a equipe gestora da escola 

e depois organize os estudantes em grupos para 

o desenvolvimento das etapas da campanha: 

divulgação; montagem de postos de coleta; 

orientação para o descarte correto; montagem de 

um bazar para trocas de livros, brinquedos e outros 

objetos que os estudantes queiram doar ou trocar. 

Que tal conversar com outros professores da escola 

sobre a proposta de realização da campanha e como é 

importante a participação de todos, no planejamento 

e orientação aos grupos de estudantes, em suas 

funções para a realização da campanha?  

Antes de começar a campanha, porém, é importante 

pesquisar e contatar serviços de coleta de recicláveis 

(cooperativas e companhia de coleta de lixo da 

cidade) que recolham periodicamente os materiais 

descartados, para não causar outro problema: o 

acúmulo de materiais que podem atrair vetores como 

ratos, baratas etc.

Dica
A DOAÇÃO DE ROUPAS E 

OUTROS OBJETOS DE USO 

PESSOAL DEVE SEGUIR NORMAS 

BEM RÍGIDAS DE HIGIENE (LAVAR 

E PASSAR E EMBALAR), TAMBÉM 

DEVEM ESTAR EM BOM ESTADO 

(SEM RASGOS OU MANCHADAS) 

E PEÇAS ÍNTIMAS NÃO DEVEM 

SER DOADAS. 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 5
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONCEITUAR ENERGIA E RECURSOS 
ENERGÉTICOS.

HABILIDADE BNCC  
EF II - 7o ANO - EFC07102

Diferenciar temperatura, calor e 

sensação térmica nas diferentes 

situações de equilíbrio termodinâmico 

cotidianas.

Para começar
O funcionamento do corpo humano e a eficiência de 

seus mecanismos fazem com que o nosso corpo seja 

frequentemente comparado a uma máquina. O que 

faz uma máquina funcionar? 

Deixe que os estudantes respondam livremente e 

instigue: por que as máquinas são comparadas ao 

corpo humano? Usam energia! Mas, apesar dessa 

semelhança, há diferenças, como os recursos 

naturais utilizados como fontes energéticas e as 

transformações da energia realizadas nos seres 

humanos e nas máquinas. 

Para ref letir
Todas as atividades do corpo humano envolvem gasto 

ou consumo de energia. Mesmo quando dormimos 

ou descansamos, continuamos a consumir energia. 

E as máquinas? “A energia é essencial em todas as 

atividades que desenvolvemos e justifica a existência 

de complexos sistemas para converter os recursos 

energéticos disponíveis na natureza em formas 

energéticas passíveis de serem transportadas e 

colocadas à disposição dos usuários, onde a energia 

finalmente se converte em algum efeito desejado, 

como luz, movimento e calor útil”. Disponível em 

Conceitos e Contextos, (p.56).

Será que todos os recursos naturais utilizados para a 

produção de energia são infindáveis? Assista com os 

estudantes ao episódio 4 da série Vida de República 

“Fontes energéticas”. Depois, organize os estudantes 

em grupos e peça-lhes que registrem e exemplifiquem 

as formas de energia que utilizam no seu dia a dia.
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Partindo para ação
O Sol é um importante recurso natural e energético. 

As radiações solares estão na origem de quase 

todas as formas de energia. Vamos conhecer um 

pouco mais sobre a energia que vem do Sol? Peça 

que cada grupo pesquise como utilizamos a energia 

das radiações solares no cotidiano. E na natureza? 

Provoque os estudantes, lembrando a fotossíntese 

e a conversão de energia solar em energia química 

(alimento). E nós, seres humanos, como produzimos 

energia? Qual a fonte de nossa energia? Peça aos 

estudantes que listem alguns exemplos de alimentos 

que usamos como fonte de energia (carboidrato, 

gorduras etc.). Vamos pesquisar outros conceitos 

ligados à energia? Peça que os estudantes se 

organizem em grupos e peça-lhes que leiam o texto 

“Energia: em tudo e em todo lugar”, no livro Conceitos 

e Contextos (p.6). Em seguida, pesquisem no texto: a 

origem e o significado da palavra energia; as formas 

de energia conhecidas; as regras que regem as 

conversões energéticas (leis da termodinâmica) e 

suas aplicações. Vamos conhecer um pouco mais 

sobre energia, na prática? 

Experimento 1 
Peça que cada estudante esfregue as palmas das 

mãos, uma contra a outra, com vigor. Conte de 10 a 

15 segundos. Em seguida, peça-lhes que fechem os 

olhos e coloquem as mãos sobre o rosto. Após esse 

exercício, estimule-os a dizerem: o que sentiram ao 

esfregarem as mãos? E quando colocaram as mãos 

sobre o rosto? O que pensam que aconteceu? Em 

qual das duas Leis da termodinâmica seria classificado 

esse experimento? A partir das conclusões dos 

estudantes, explique que eles produziram energia 

térmica ao friccionar as palmas das mãos e que 

transferiram a energia produzida para o rosto. Que 

tal aguçar a curiosidade e pedir que pesquisem 

a diferença entre calor e frio? Vamos fazer outro 

experimento? 

Experimento 2 
Use dois termômetros clínicos e duas cubas ou bacias 

não muito pequenas. Identifique as cubas (Q de quente 

e F de frio). Encha a Q com água quente e a F com 

água fria. Depois, peça que os estudantes coloquem 

um termômetro em cada bacia e aguardem 2 minutos. 

Após esse tempo, retirem os termômetros e anotem 

as temperaturas registradas. Em seguida, peça que um 

estudante de cada vez coloque uma mão na cuba Q, 

espere 10 segundos antes de retirar a mão e colocar 

na cuba F. Depois de todos do grupo realizarem a 

tarefa, peça-lhes que repitam o procedimento do 

termômetro. Qual a forma de energia envolvida nos 

dois experimentos? Qual a diferença observada entre 

a primeira e a segunda medição? Para que serviram os 

termômetros? Peça-lhes que respondam utilizando as 

informações pesquisadas. Aproveite a ocasião e peça 

que pesquisem a diferença entre calor e temperatura. 

Essa é uma maneira simples e prática de introduzir 

os conceitos de transferência de energia (térmica) e 

equilíbrio termodinâmico, especialmente a primeira lei.

Peça que cada grupo filme com o celular essa prática e 

que escrevam coletivamente um texto para ser o “off” 

do vídeo. (Atenção! Antes de começar o experimento 

2, meça a temperatura com o termômetro, ela deve 

estar em torno de 39 - 40 graus Celsius).

Dica
SUGERIMOS UMA NOVA 

HABILIDADE PARA 

COMPLEMENTAR ESSA 

HABILIDADE DA BNCC: 

RECONHECER, POR MEIO 

DE EXPERIMENTOS SIMPLES, 

OS CONCEITOS DE CALOR, 

TEMPERATURA E A PROPAGAÇÃO 

DO CALOR POR CONDUÇÃO.

No link <https://www.significados.
com.br/calor/> (acesso em fevereiro 

de 2020), os estudantes encontrarão 

rápida e objetivamente as respostas 

das questões sobre calor, frio e 

temperatura.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 6
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS DIFERENTES  
FONTES DE ENERGIA.

Para começar
Que forma de energia chega à sua casa? Que usos 

você faz dessa energia? Lance essas questões e peça 

que os estudantes respondam rápida e livremente. A 

primeira ideia que veio à cabeça foi a energia elétrica 

(ou eletricidade)? Provoque o grupo a dar exemplos 

de como usam essa energia e de como ela se 

transforma. Você também pode contribuir com algum 

exemplo: a cafeteira utiliza energia elétrica para fazer 

o café, transformando-a em energia térmica.

Para ref letir
O Sol é a primeira fonte de energia térmica utilizada 

pelos seres vivos, em especial, pelos seres humanos 

desde os mais primitivos. Provoque os estudantes, 

perguntando: como utilizamos a energia do Sol 

nos dias atuais? Provavelmente, darão respostas 

como: para secar as roupas lavadas! Em algumas 

localidades e comunidades, ainda poderão falar sobre 

colocar a roupa branca no Sol para clareá-las! Para 

o crescimento das plantas na horta ou no jardim de 

casa! Para a fabricação do sal de cozinha, nas salinas 

e outras mais, de acordo com a cultura e a realidade 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 7o ANO - EF07C103

Utilizar o conhecimento das formas 

de propagação do calor para justificar 

a utilização de determinados 

materiais (condutores e isolantes) 

na vida cotidiana, explicar o princípio 

do funcionamento de alguns 

equipamentos (garrafa térmica, 

coletor solar etc.) e/ou construir 

soluções tecnológicas a partir desse 

conhecimento.
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local. Anote no quadro as respostas. Em seguida, 

peça que se organizem em grupos e proponha uma 

pesquisa a partir da questão: Que tal, conhecer um 

pouco sobre os usos da energia pela humanidade, 

ao longo da história? Proponha aos estudantes 

que consultem a Linha do Tempo, que compõe o kit 

Energia que Transforma. Peça que organizem um texto 

coletivo com as informações pesquisadas. 

Após a pesquisa, peça que cada grupo leia para a 

turma o texto produzido. Provoque a reflexão sobre 

as muitas utilizações da energia ao longo da história e 

quais os usos que se mantêm atualmente. 

Partindo para a ação
A energia se apresenta de várias formas na natureza e 

nos equipamentos energéticos. Instigue a curiosidade 

dos estudantes pedindo que respondam, oralmente, 

à questão: Que formas de energia você conhece? 

Registre as respostas no quadro e peça que façam 

um rápido levantamento sobre as formas de energia, 

de preferência, utilizando o texto “Formas de energia” 

do livro Conceitos e Contextos (p.8). Se os estudantes 

tiverem acesso a computadores e internet na escola, 

podem consultar a página: <http://epe.gov.br/pt/
abcdenergia/formas-de-energia> (acesso em 

fevereiro de 2020) para esse levantamento. Feito o 

levantamento, questione: Que forma de energia eles 

mais utilizam? Vamos conferir? Faça o levantamento 

no quadro das formas de energia citadas, destaque a 

que aparecer mais vezes. Proponha aos estudantes 

assistir ao episódio 1 da série Consciente Coletivo 

– “O caminho da energia”, são apenas 2 minutos de 

duração. Motive os estudantes a ampliarem seus 

conhecimentos por meio do vídeo. Depois, apresente, 

se possível, usando o datashow ou desenhando 

num cartaz, o gráfico em forma de pizza que mostra, 

em percentuais, as principais fontes utilizadas na 

produção da energia elétrica no Brasil, que está no 

texto “Brasil no século XXI: potência energética e 

ambiental”, do livro Conceitos e Contextos (p.107). 

No gráfico, eles poderão avaliar a qualidade da matriz 

da energia elétrica do país, formada, em grande 

parte, por recursos naturais renováveis. Em seguida, 

proponha que realizem uma pesquisa a partir da 

questão: Quais as principais fontes energéticas 

ou recursos naturais energéticos utilizados para 

obtenção da energia elétrica no Brasil? 

Peça aos estudantes que se organizem em grupos, de 

modo que cada grupo possa escolher uma das fontes 

mostradas no gráfico para pesquisar: hidráulica; solar; 

biomassa; carvão mineral; gás natural; derivados do 

petróleo e nuclear. A pesquisa dos estudantes deve 

incluir os seguintes aspectos: a classificação da fonte 

como renovável ou não renovável; como é produzida 

a energia a partir dessas fontes. Os estudantes 

podem pesquisar as informações no texto “Recursos 

energéticos”, no livro Conceitos e Contextos (p.24), 

que compõe o kit do projeto Energia que Transforma. 

Se houver disponibilidade de computadores e internet 

na escola, indique a página <http://epe.gov.br/pt/
abcdenergia> (acesso em fevereiro de 2020) como uma 

fonte complementar de informações para a realização 

da pesquisa. Para a apresentação da pesquisa, cada 

grupo deverá preparar um cartaz com as informações 

sobre a fonte que pesquisou. Os cartazes deverão ser 

afixados um ao lado do outro, de modo que, ao final das 

apresentações, os estudantes tenham um mural das 

fontes de energia utilizadas na produção de energia 

elétrica no Brasil. A partir da observação desse mural, 

promova uma roda de conversa, estimulando um olhar 

crítico sobre as diferentes fontes energéticas e uma 

reflexão sobre a matriz da energia elétrica brasileira, 

suas características, seus limites e possibilidades. Para 

sistematizar as informações e os conhecimentos que 

foram sendo construídos em cada etapa dessa Situação 

Pedagógica, sugira a elaboração de um texto coletivo. 

Proponha uma parceria com um(a) Professor(a) de 

Língua Portuguesa nessa produção. Atuem juntos! 

Assim os estudantes poderão produzir um texto com 

a sua marca, com correção ortográfica e gramatical. 

Se possível, reproduza o texto e distribua uma cópia 

a cada estudante-autor.  Ah, não deixe de reunir 

todas as produções e montar, com os estudantes, 

um mural na turma! 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 7
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA.

HABILIDADE BNCC  
EF II - 7o ANO - EF07CI03

Utilizar o conhecimento das formas 

de propagação do calor para justificar 

a utilização de determinados 

materiais (condutores e isolantes) 

na vida cotidiana, explicar o princípio 

de funcionamento de alguns 

equipamentos (garrafa térmica, 

coletor solar etc.) e/ou construir 

soluções tecnológicas a partir desse 

conhecimento.

Para começar
Por que você sente o calor emitido por um notebook, 

um carro ou outro tipo de máquina que está em uso 

por um período de tempo? Deixe os estudantes 

responderem rápida e livremente. Registre as 

respostas no quadro, sem qualquer avaliação.

Para ref letir
A transformação ou a conversão de energia é o 

processo de mudança de energia de uma forma para 

outra. Este processo está acontecendo o tempo todo 

no mundo, tanto na natureza como no interior dos 

organismos vivos, de forma espontânea, na formação 

dos ventos ou provocada por meio do funcionamento 

das máquinas, por exemplo. Vamos conhecer um 

pouco mais sobre transformações da energia? 

Organize os estudantes em grupos e peça-lhes 

que leiam o texto “Conversões energéticas”, no 

livro Conceitos e Contextos (p.11) e sugiram novos 

exemplos de conversões que percebem na natureza 

ou que sejam provocadas por máquinas ou pela ação 

humana. Em seguida, faça uma roda de conversa 

para que apresentem suas conclusões e sugestões. 

Estimule os estudantes a comentarem sobre o 

que foi apresentado e analise com eles o gráfico 

presente no texto.

Assista com os estudantes ao episódio 3 da série Vida de 

República – “Sociedade e ambiente + perdas energéticas”. 
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Dica
SUGERIMOS UMA HABILIDADE 

QUE COMPLEMENTA ESSA 

HABILIDADE DA BNCC: 

RECONHECER QUE AS PERDAS DE 

ENERGIA (CALOR, RUÍDO ETC.) EM 

UM SISTEMA OU EQUIPAMENTO 

ENERGÉTICO É UM INDICADOR 

DE SEU RENDIMENTO.

Nessa Situação Pedagógica, você pode 

trabalhar com os estudantes a questão 

dos materiais condutores e isolantes 

e, especificamente, a garrafa térmica. 

Acesse o link:  <https://www.youtube.
com/watch?v=JqJcKtNS1zM> 
(acesso em fevereiro de 2020). Nesse 

vídeo, há um experimento que pode ser 

realizado com materiais acessíveis, que 

demonstra o funcionamento de uma 

garrafa térmica.  

Partindo para a ação
Após assistir ao vídeo, peça que retomem a pergunta 

sobre conversão ou transformação de energia feita no 

“Para começar”. Que tal os estudantes reverem suas 

respostas? Proponha essa atividade aos estudantes, a 

partir das informações do vídeo. Nele, é apresentado 

o projeto “Casa eficiente”. Peça que os estudantes, 

comentem o projeto e digam se conhecem, na sua 

comunidade, ou se na sua residência já utilizam, ou se 

é possível adotar algumas das tecnologias utilizadas 

no projeto. Se for necessário, assistam novamente a 

essa parte do vídeo. 
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O cientista Kelvin-Planck afirmou que: “É impossível 

a construção de uma máquina que, operando 

em um ciclo termodinâmico, converta toda a 

quantidade de calor recebido em trabalho”. Peça 

que os estudantes, em grupo, pesquisem no texto 

“Conversões energéticas”, (p.11) do livro Conceitos 

e Contextos o significado desse enunciado e as 

consequências das conversões de energia. A partir 

das conclusões dessa pesquisa, proponha que 

reflitam se as perdas de calor para o meio ambiente, 

apontadas no texto, podem estar relacionadas com 

o aumento da temperatura na atmosfera, que tanto 

preocupa os cientistas que estudam as mudanças 

climáticas.  Na opinião dos estudantes, o que pode 

ser feito para reduzir essas perdas? 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 8
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Para ref letir
Gerar energia térmica pela combustão e a sua 

transformação em energia de movimento (cinética) 

deu asas à engenhosidade humana e foi capaz de 

transformar as relações sociais e econômicas no 

mundo. O uso de recursos naturais energéticos 

impulsionou o desenvolvimento de novas máquinas, 

que proporcionam conforto às pessoas e facilitam 

a realização de tarefas cotidianas. Leia com os 

estudantes os textos: “O Brasil e o petróleo” e “Brasil 

hoje” (p.98), do livro Conceitos e Contextos. Em seguida, 

organize uma roda de conversa e peça que analisem 

a situação do Brasil, no quadro que se desenha de 

aumento do investimento em energias limpas (sem 

carvão e petróleo) para conter o aquecimento da 

atmosfera e a poluição causada pelos muitos anos 

de uso dos chamados combustíveis fósseis. Como 

fica o Brasil? Siga o texto e peça que leiam “Seremos 

protagonistas da transição energética?”, no livro 

Conceitos e Contextos (p.99). Nesse texto, está uma 

trilha de resposta ao questionamento sobre o Brasil. 

Aliás, uma posição diferenciada, considerando as 

muitas fontes de energia limpa que já estão sendo 

exploradas e que, no ano de 2019, já respondiam por 

metade da matriz energética do país. Mas deixe que 

os estudantes percebam isso e apresentem suas 

conclusões ao final da leitura.

HABILIDADE BNCC   
EF II - 7o ANO - EF07C105

Discutir o uso de diferentes tipos de 

combustível e máquinas térmicas ao 

longo do tempo, para avaliar avanços, 

questões econômicas e problemas 

socioambientais causados pela 

produção e pelo uso desses 

materiais e máquinas. 

Para começar
Você já ouviu falar do trem Maria Fumaça? Por que 

você acha que ele tem esse nome? Deixe que os 

estudantes respondam sem se preocuparem com 

resposta certa. Anote as ideias mais interessantes. 

A Maria Fumaça era um trem movido a vapor, que 

utilizava carvão mineral como combustível, por isso o 

nome “Fumaça”.
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Partindo para a ação
Assista com os estudantes ao episódio 9 da série Vida 

de República – “Política energética”. Após assistirem 

ao vídeo, provoque os estudantes com a questão: 

A produção e o uso de energia, a partir de fontes 

renováveis, causa impactos socioambientais? Quais? 

Que tal pesquisar essas questões? Organize os 

estudantes em grupos para realizar essa pesquisa 

com base nas fontes predominantes na matriz 

energética brasileira. Distribua o texto “Brasil no 

século XXI: potência energética e ambiental”, do 

livro Conceitos e Contextos (p.107) para consulta dos 

grupos. Nesse texto, os estudantes encontrarão o 

gráfico da matriz energética do Brasil e informações 

sobre a geração de Gases do Efeito Estufa (GEE), 

considerados os vilões do aquecimento global. Se 

os estudantes tiverem acesso a computadores 

e internet na escola, podem consultar também a 

página da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

sobre o aquecimento global: <http://www.epe.
gov.br/pt/abcdenergia/energia-e-aquecimento-
global> (acesso em fevereiro de 2020). Aproveite 

para pedir aos estudantes que pesquisem qual a 

participação da nossa matriz energética na geração 

de GEE. Essa informação é relevante, e os estudantes 

devem considerá-la na sua pesquisa. Se possível, 

disponibilize, também, os textos sobre cada fonte, 

que constam do livro. É importante que os estudantes 

leiam e pesquisem em outros textos, para ampliarem 

seus conhecimentos. Finda a pesquisa, peça aos 

estudantes que apresentem os resultados aos 

demais estudantes da turma. Promova um debate 

sobre os impactos socioambientais da produção 

de energia, ainda que a partir de fontes naturais 

energéticas e renováveis. Como esses impactos 

podem ser reduzidos? A redução desses impactos 

pode ser alcançada se as pessoas utilizarem a 

energia de forma responsável, evitando desperdícios, 

utilizando equipamentos comprovadamente 

eficientes e com manutenção adequada? Desenhe 

uma tabela no quadro, para ser preenchida, 

coletivamente, pelos estudantes, com as informações 

pesquisadas. Essa tabela pode ser afixada no mural 

da turma, juntamente com os cartazes e outros 

materiais ilustrados, que tenham sido usados nas 

apresentações dos grupos. 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 9
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DA ENERGIA.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE 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.

Para ref letir
O conceito de eficiência energética, se refere ao 

máximo aproveitamento da energia, mantendo o 

conforto e os benefícios que proporciona à sociedade, 

com o mínimo de perdas, tanto as que são inerentes 

a cada etapa de sua produção até a distribuição aos 

usuários, como também no consumo pelos usuários. 

Por isso, é importante ampliarmos o conhecimento 

sobre as melhores formas de consumirmos a energia, 

de modo a evitar o desperdício ou perdas e melhorar 

a eficiência. Organize os estudantes em grupos e 

proponha a leitura do texto: “Energia incorporada nos 

produtos e processos”, do livro Conceitos e Contextos 

(p.57) para compreender o conceito de energia 

embutida ou incorporada nos processos produtivos 

e quais os produtos que mais consomem energia 

elétrica em seu processo de fabricação.  
HABILIDADE BNCC  
EF II - 7o ANO - EF07CI03

Utilizar o conhecimento das formas de 

propagação do calor para justificar a 

utilização de determinados materiais 

(condutores e isolantes) na vida 

cotidiana, explicar o princípio de 

funcionamento de alguns equipamentos 

(garrafa térmica, coletor solar etc.) e/ou 

construir soluções tecnológicas a partir 

desse conhecimento.

Para começar
Como você avalia seu consumo de energia? Peça que 

os estudantes respondam a essa questão, por escrito, 

considerando seus hábitos cotidianos de consumo da 

energia elétrica.  

P
ut

ta
ch

at
 K

um
kr

o
n

g



Capítulo 1   Energia na BNCC58 

Dica
CONSIDERANDO QUE VOCÊ PODE 

PROPOR UMA NOVA HABILIDADE 

A PARTIR DESSA HABILIDADE DA 

BNCC, SUGERIMOS: ANALISAR 

PROPOSTAS DE USO DE ENERGIAS 

ALTERNATIVAS (SOLAR E EÓLICA) 

COM FOCO NO RENDIMENTO 

ENERGÉTICO E REDUÇÃO DAS 

PERDAS DE ENERGIA.

Conceitos e Contextos – “Energia 

Eólica” (Jorge Antonio Villar Alé, p. 

152), e “Energia que vem do Sol” 

(Elizabeth Pereira, p. 159).

Partindo para ação
 Após assistir ao episódio 8 da série Vida de República 

– “Indústria, comércio e agricultura”, proponha aos 

estudantes uma ampliação da pesquisa sobre o 

consumo de energia nas indústrias e os programas 

que visam ampliar a eficiência energética e diminuir o 

desperdício no processo de produção. Disponibilize 

para cada grupo de estudantes o texto “O Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel)”, 

do livro Conceitos e Contextos (p.90). Peça que os 

estudantes leiam e pesquisem no texto: qual o 

objetivo da criação do Procel? Como você e outros 

consumidores de energia elétrica, no Brasil, podem 

contribuir para melhorar a eficiência energética? Qual 

o significado do Selo Procel em um eletrodoméstico? 

Que categorias de eletrodomésticos participam da 

premiação do Selo Procel? Peça que os estudantes 

pesquisem, no texto, os objetivos da atuação do 

programa Procel em outras áreas ou setores da 

sociedade: na iluminação pública; nas indústrias; no 

saneamento ambiental; nas edificações e em ações 

de promoção do uso da energia solar no Programa 

Minha Casa Minha Vida. Peça aos estudantes que 

apresentem o que foi pesquisado e faça uma roda de 

conversa questionando-os sobre o que acham de ter 

esses programas de controle da eficiência energética 

desde a fabricação dos produtos. Quais os benefícios 

desses programas do Procel para toda a população? 

E na sua casa, os eletrodomésticos têm o Selo 

Procel? Imagine que seus pais planejam comprar um 

eletrodoméstico novo, o que vocês diriam para eles, 

depois dessa pesquisa? Que tal divulgar a importância 

desse programa e explicar sobre o Selo Procel para os 

outros estudantes da escola?  Pode ser um painel, uma 

dramatização, uma paródia. Deem asas à imaginação!
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 10
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM 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.

infinidade de dispositivos eletrônicos portáteis (gadgets). 

Mas como gerar energia elétrica de forma eficiente, 

com perdas cada vez menores, a partir de fontes de 

energia renovável e sem causar (ou aumentar) os danos 

ambientais? Isto é um desafio. O que vocês, os principais 

usuários de tecnologias de comunicação e informação 

pensam sobre isso? Como vocês podem contribuir para 

alcançar essa meta: mais energia com maior eficiência? 

Assista com os estudantes ao episódio 7 da série Tá 

ligado? – “Cidades inteligentes III”.

Partindo para a ação
Após assistirem ao vídeo, questione os estudantes: 

Vocês já tinham ouvido falar de cidades inteligentes 

no Brasil? E o que uma cidade precisa fazer para 

ser classificada como inteligente, na questão do 

uso da energia elétrica? Proponha aos estudantes, 

organizados em grupos, que pesquisem na internet: 

O que são e como funcionam as redes elétricas 

inteligentes (smart grids)? Quais os benefícios do uso 

dessa tecnologia? Peça que os grupos apresentem 

os resultados de sua pesquisa. Questione como essa 

tecnologia de controle do consumo contribui para 

a eficiência energética, isto é, manter o conforto e 

os benefícios trazidos com a utilização da energia, 

mas com o menor nível de perdas possível e, 

consequentemente, preservar nossos recursos 

naturais usados na geração de energia? Ouça, com 

os estudantes, o podcast Alô, João n.° 6 – Impactos 

econômicos e socioambientais da produção e uso 

da energia. Questione os estudantes sobre a atitude 

responsável, também, na compra de equipamentos 

e aparelhos que consomem energia. O que você 

deve priorizar? Se ninguém falar sobre o Selo Procel, 

aproveite e indique que leiam o texto: “O Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel)”, 

no livro Conceitos e Contextos (p.90). Se os estudantes 

tiverem acesso a computadores e internet na escola 

poderão, também, acessar a página: <http://epe.gov.
br/pt/abcdenergia/eficiencia-energetica> (acesso 

em fevereiro de 2020), para obter essas informações.

Assista com os estudantes ao episódio 5 da série 

Consciente Coletivo – “O cidadão”. Depois, questione 

os estudantes sobre a importância da participação do 

cidadão na vida da cidade. E isso pode começar pela 

participação na escola, na família e na comunidade. 

Que ações ou atitudes, os estudantes, podem 

propor para tornar o seu consumo e o de sua família 

mais eficiente?

HABILIDADE BNCC  
EF II - 7o ANO - EF07C106

Discutir e avaliar mudanças 

econômicas, culturais e sociais, 

tanto na vida cotidiana quanto no 

mundo do trabalho, decorrentes do 

desenvolvimento de novos materiais 

e tecnologias (como automação e 

informatização).

Para começar
Quais aparelhos eletrônicos você possui? Que usos 

você faz de seus aparelhos eletrônicos? Você desejaria 

ter mais aparelhos eletrônicos? Quais? Por quê? Peça 

aos estudantes que respondam oralmente. Liste as 

respostas no quadro, separando-as de acordo com as 

perguntas. Faça um ranking das respostas. Faça uma 

roda de conversa e peça que avaliem os resultados 

do levantamento e qual a relação de aparelhos por 

estudante. Deixe que os estudantes comentem 

livremente o resultado e os dados levantados. Por 

fim, peça que os estudantes façam uma tabela, em 

tamanho grande, com os dados levantados e afixe no 

mural para que todos possam ver e ler.

Para ref letir
É fato que a cada dia consumimos mais e mais 

eletricidade. Além dos equipamentos considerados 

essenciais para qualquer casa, como geladeira, televisão, 

chuveiro elétrico, ar-condicionado, há também a 

cafeteira, o micro-ondas, o ferro de passar. Entram, 

também, nessa conta, os nossos celulares smartphones 

e carregadores, computadores e notebooks e, uma 
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Que ações os estudantes, em grupo, podem propor 

para ampliar ou desenvolver com os colegas de 

outras turmas e na comunidade escolar, ações de uso 

eficiente da energia e de outros recursos, como água 

e alimentos e, dessa forma, contribuir para melhorar 

a qualidade das relações e da vida na escola? Além 

das propostas dos estudantes, algumas sugestões 

podem ser dadas: usar o e-mail para enviar trabalhos 

escolares em vez de imprimir, usar mais a bicicleta 

ou o transporte público para ir e vir da escola, criar de 

salas de jogos para os horários de recreio. 

Outra sugestão de atividade para ampliar o 

conhecimento sobre a cidade, pode ser iniciada com 

um questionamento: Como saber se na sua cidade já 

é feito o controle de consumo por redes inteligentes? 

Proponha uma visita à companhia de distribuição de 

energia elétrica para conversar com um especialista 

sobre o assunto. Essa visita pode se desdobrar numa 

parceria e até num projeto que possa ter maior 

alcance, como a organização de um ciclo de palestras 

sobre o consumo eficiente de energia elétrica para 

os estudantes das outras turmas e para toda a 

comunidade escolar. 

Dica
PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO 

SOBRE O TEMA CIDADES 

INTELIGENTES, HÁ VÍDEOS 

DE PROGRAMAS NOS QUAIS 

ESPECIALISTAS FALAM DO TEMA:

Entrevista com Sergio Bessermann, 

2017, no programa Como será? 

<https://www.youtube.com/
watch?v=gapZ_xIu9Qg> (acesso em 

fevereiro de 2020).

Programa Conexão, canal Futura, 

2017 <https://www.youtube.com/
watch?v=g8hr7lvEfjU&t=1264s> 
(acesso em fevereiro de 2020).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 11
RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE 
DE CADA UM NO USO DA ENERGIA.

COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA 
EFICIÊNCIA PARA O BEM-ESTAR LOCAL E 
PARA VIDA NO PLANETA.

todos os grupos e oriente os estudantes no sentido 

de compreenderem a relação usando a diferença 

entre o efeito estufa e o aquecimento global. Se julgar 

necessário, ao final do debate, reveja o vídeo com os 

estudantes e marque a diferença e a importância do 

efeito estufa. 

Assista com os estudantes ao episódio 7 da série Vida 

de República – “Transporte”.

Partindo para a ação
Após assistirem ao vídeo, peça que registrem no quadro, 

ou em um mural de papel pardo, os meios de transporte 

que os participantes mais utilizam no trajeto casa-

escola-casa, nos fins de semana e em outras ocasiões. 

Depois, faça um ranking dos meios de transporte mais 

utilizados. Os transportes coletivos têm a preferência 

no trajeto casa-escola-casa e os automóveis nos fins de 

semana e em outras ocasiões ou não?

Continue o questionamento: Vocês sabem que 

combustível(is) move(m) os veículos que vocês 

usam para se deslocarem em todas as situações 

apresentadas? Dependendo da região do país, 

podem se deslocar de barco, ônibus, trem, metrô 

e automóvel. Deixe que respondam livremente e 

registre as respostas, inclusive as não sei. 

O setor de transportes, no Brasil, é o segundo maior 

consumidor de energia do país e, em especial, energia 

derivada do petróleo, em que pesem as iniciativas 

de adicionar biocombustíveis (etanol e biodiesel) à 

gasolina e ao diesel. Outros meios de transporte, como 

trens e metrô, no entanto, utilizam energia elétrica. 

Assista com os estudantes ao episódio 4 da série Tá 

ligado? – “Mobilidade urbana II”. Após assistir ao vídeo 

com os estudantes, promova uma roda de conversa: 

como o transporte urbano contribui para o aumento ou 

diminuição da liberação dos chamados gases do efeito 

estufa (GEE)? Como isso acontece na sua cidade? Há 

modalidades de transporte coletivo, como o Veículo 

leve sobre trilhos (VLT), apresentado no vídeo, que não 

utiliza combustível derivado de petróleo? 

Peça aos estudantes, organizados em grupos, que 

leiam e pesquisem no texto “Cadeias da bioenergia”, 

no livro Conceitos e Contextos (p.46)como o Brasil tem 

contribuído para a redução das emissões de Gases do 

efeito estufa (GEE) no setor de transportes. Após a 

pesquisa e a apresentação dos estudantes, apresente 

a questão central dessa Situação Pedagógica: 

sabendo que o aquecimento global é uma deturpação 

HABILIDADE BNCC  
EFII - 7o ANO - EF07C104

Avaliar o papel do equilíbrio 

termodinâmico para a manutenção da 

vida na Terra, para o funcionamento 

de máquinas térmicas e em outras 

situações cotidianas. 

Para começar
O que você sabe sobre o efeito estufa? Apenas vá 

registrando no quadro tudo que surgir. É comum 

associar efeito estufa e aquecimento global, e esses 

termos têm uma relação, mas podemos afirmar que 

se trata da mesma coisa?  

Para ref letir
O efeito estufa é um fenômeno natural que contribui 

para a manutenção da vida na Terra. Escreva essa 

frase no quadro e peça que os estudantes pesquisem 

no “Glossário” do livro Conceitos e Contextos (p. 62), 

o que é o efeito estufa. Peça que pesquisem em 

textos de livros e na internet: Por que o efeito estufa 

é importante para a manutenção da vida na Terra? 

Em seguida, apresente aos estudantes o vídeo do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 

sobre o efeito estufa: <https://www.ecycle.com.
br/6215-efeito-estufa.html> (acesso em fevereiro 

de 2020). Proponha aos estudantes que se organizem 

em grupos, façam cartazes explicando e mostrando, 

por meio de desenho, o mecanismo natural do efeito 

estufa. Após a socialização, provoque a reflexão sobre 

a relação do efeito estufa e o aquecimento global. 

Peça aos estudantes que expliquem a relação entre 

os dois fenômenos, a partir do que pesquisaram 

sobre o efeito estufa. Estimule a participação de 
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do efeito estufa, causada por ações humanas 

(antrópicas), durante mais de um século, como é 

possível reverter os danos causados ao equilíbrio 

térmico da Terra? Você pode contribuir de alguma 

forma para a redução dos danos à temperatura do 

Planeta? Peça que os estudantes exponham suas 

propostas de forma criativa e oriente-os, no sentido 

de reverem atitudes geradoras de gases do efeito 

estufa, tais como usar mais o transporte coletivo, usar 

mais a bicicleta, fazer trajetos curtos a pé, incentivar 

o plantio de árvores e hortas. Que tal propor uma 

campanha que incentive a comunidade escolar a 

repensar e mudar seu comportamento e atitudes com 

relação à mobilidade no dia a dia? É uma boa atividade 

complementar!

p
kp

ro
je

ct



63 Situações Pedagógicas

SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 12
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM NO 
USO DA ENERGIA.

ATUAR COMO PROTAGONISTAS, 
MOTIVADOS E RESPONSÁVEIS PELO 
MELHOR USO DA ENERGIA E SUAS FONTES 
NATURAIS, DIFUNDINDO ALTERNATIVAS DE 
USO EFICIENTE DA ENERGIA.

Partindo para a ação
Assista com os estudantes ao episódio 3 da série 

Consciente Coletivo – “Conjunto da cidade”. Após 

assistir ao vídeo, pergunte: o que é semelhante 

e o que é diferente na organização de sua cidade 

em relação à cidade apresentada no vídeo? Se for 

necessário, mostre o vídeo novamente. E o que vocês 

acham que levou as pessoas a se concentrarem 

em cidades? Peça que registrem suas ideias. Em 

seguida, proponha a leitura em conjunto do texto 

“Os combustíveis fósseis mudaram o mundo?”, no 

livro Conceitos e Contextos (p.94) e reflitam sobre as 

mudanças nas sociedades provocadas pelo uso do 

carvão e do petróleo e suas consequências para a vida 

das pessoas e para o planeta. Organize os estudantes 

em grupos e proponha uma atividade complementar: 

produzir um texto sobre como é a vida na cidade onde 

vivem, considerando o resultado das discussões e 

reflexões anteriores. Peça para socializarem seus 

textos e dê um tempo para que os outros estudantes 

comentem, se quiserem. Convide o grupo a avaliar 

o processo e registre as opiniões, avaliações e 

informações que considerarem mais relevantes. 

Acreditam que o clima no mundo está mudando? 

Furacões e tempestades devastadoras, incêndios 

em florestas, em vários países, e até no Brasil. Quais 

seriam as causas dessas mudanças no planeta? 

Mantenha os estudantes organizados em grupos 

e proponha que pesquisem no texto “Mudanças 

climáticas” (p.103), no livro Conceitos e Contextos: 

Que atividades humanas contribuíram e ainda 

contribuem para o aumento das temperaturas médias 

no planeta? O que é Gás do Efeito Estufa (GEE) e 

de onde se originam? Quais as consequências, para 

a vida humana e para a natureza, do aumento das 

temperaturas globais? Como a camada da atmosfera 

favorece o aquecimento do planeta? A substituição 

ou a redução do uso de fontes energéticas fósseis 

(carvão, petróleo e seus derivados) pode auxiliar na 

redução do aquecimento global? Qual a contribuição 

do Brasil para a redução do aquecimento global?

Encerrada a pesquisa, peça aos estudantes que 

apresentem seus resultados e conclusões aos demais 

colegas e, ao final das apresentações, promova um 

debate sobre o aquecimento global, a influência do 

uso de fontes energéticas não renováveis (carvão, 

petróleo e derivados) nesse processo. Como o 

exemplo do Brasil pode incentivar outros países?

HABILIDADE BNCC  
EF II - 7o ANO - EF07C105

Discutir o uso de diferentes tipos de 

combustível e máquinas térmicas ao 

longo do tempo, para avaliar avanços, 

questões econômicas e problemas 

socioambientais causados pela produção 

e pelo uso desses materiais e máquinas. 

Para começar
Para você, o quer dizer aquecimento global? Deixe que os 

estudantes respondam a partir de seus conhecimentos 

prévios. Registre no quadro as respostas. 

Para ref letir
A invenção das máquinas a vapor e sua utilização, 

na indústria e nos meios de transporte impulsionou 

profundas mudanças no mundo do trabalho e no 

modo de vida das pessoas. Organize os estudantes 

em grupos e proponha que pesquisem na Linha do 

Tempo, um material que compõe o kit Energia, a 

invenção que marca o início da Revolução Industrial 

e os eventos posteriores que impulsionaram o 

desenvolvimento industrial e dos meios de transporte, 

como o uso das máquinas a vapor. Quais os primeiros 

combustíveis utilizados nas máquinas térmicas? Peça 

que os estudantes pesquisem e exponham, numa 

roda de conversa, os dados levantados. Provoque a 

reflexão sobre os avanços da ciência e da tecnologia 

que possibilitaram profundas mudanças na sociedade, 

a crescente dependência da energia e as suas 

consequências sociais e ambientais. Registre as 

respostas dos estudantes.
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Pode ser interessante realizar uma dinâmica de 

júri popular: com a turma dividida em três grupos, 

um defende, outro combate e outro pondera 

os argumentos apresentados sobre o uso do 

petróleo como combustível. O Brasil já utiliza 

fontes energéticas renováveis em quase 50% da 

sua produção de energia, e pode aumentar esse 

percentual mais ainda. Mas isso já é o bastante? 

Provoque os estudantes: como mudar hábitos, 

atitudes e comportamentos das/nas pessoas, em 

relação ao uso da energia para contribuir, de forma 

eficaz, para melhorar a saúde do planeta e combater 

o aquecimento global? Que ações os estudantes 

propõem para serem desenvolvidas na escola, com 

outros estudantes, com a comunidade escolar e 

em casa, para mobilizar pessoas para o uso mais 

consciente dos recursos naturais? Como sensibilizar 

as pessoas para essas mudanças? Convide a 

turma a planejar uma campanha para envolver 

a comunidade escolar e do entorno. Incentive a 

produção de cartazes ilustrados com as propostas e 

o planejamento de ações de sensibilização. Participe 

da organização e da realização das ações e, se puder, 

mobilize outros professores a tomarem parte nesta 

campanha. Por fim, elaborem um painel para fixar 

no mural da escola, com o objetivo de registrar o 

que for feito, além de sensibilizar e mobilizar outros 

estudantes e membros da comunidade escolar a se 

engajarem nas ações propostas.   

Dica
BUSQUE A INTEGRAÇÃO 

COM PROFESSORES DE 

OUTRAS DISCIPLINAS, MAIS 

ESPECIFICAMENTE OS DE 

GEOGRAFIA, HISTÓRIA E 

LÍNGUA PORTUGUESA, PARA 

PLANEJAREM E DESENVOLVEREM 

EM CONJUNTO AS ATIVIDADES 

E OS TRABALHOS PROPOSTOS 

NESTA SITUAÇÃO PEDAGÓGICA. 

BOM TRABALHO!
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 13
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONCEITUAR ENERGIA E RECURSOS 
ENERGÉTICOS.

Para começar
De onde vem e que caminho a energia elétrica percorre 

todos os dias desde a fonte geradora até sua casa, 

seu bairro e sua cidade? Deixe que os estudantes 

expressem seus conhecimentos e suas suposições. Se 

achar interessante, trabalhe com mapas da localidade, 

da região, do país. Incentive-os a fazerem uma 

cartografia das fontes de energia do seu território, com 

olhar ampliado em relação ao conceito de energia: no 

mapa, irão registrar fontes de alimentos e de renda, 

água, combustível, energia elétrica e outras. Monte um 

mural com os mapas produzidos e provoque a leitura 

interativa a partir da cartografia realizada: quais são as 

potências do nosso lugar?

Para ref letir
A energia elétrica, em geral, é produzida em usinas 

bem distantes dos locais de maior consumo (cidades, 

estados etc.). Mas, uma vez gerada, a energia é 

transmitida, distribuída e rapidamente consumida. 

Por isso, as centrais geradoras de eletricidade, de 

quaisquer tipos, precisam estar preparadas para 

atender às demandas de energia nos horários 

de maior consumo diário de energia. Peça aos 

estudantes que reflitam sobre a rotina diária de 

suas famílias e respondam: Na avaliação de cada 

um, em que horário ocorre o maior consumo de 

energia elétrica em sua casa? E como chegou a essa 

conclusão? Peça-lhes que registrem em forma de 

gráfico: como é a variação do uso da energia em 

casa ao longo de um dia? Essa análise pode ser 

complementada por textos, relatando a dinâmica 

retratada pelo gráfico. Convide a socializarem as suas 

análises. Acompanhe as apresentações, registrando 

no quadro algumas das observações trazidas e, 

depois, peça para fazerem uma classificação dos 

horários de maior frequência de uso da energia, 

em ordem decrescente. Chame a atenção para 

os horários ou períodos de pico. Incentive todos 

a falarem e peça que cada um mantenha suas 

anotações para serem usadas em outra atividade 

dessa Situação Pedagógica. 

Que tal um pouco de poesia nessa hora? A música 

“Cotidiano” de Chico Buarque pode ser um bom 

pretexto para embalar essa reflexão! Afinal, o que nós 

fazemos sempre igual, como na letra da música?

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08CI06

Discutir e avaliar usinas de geração 

de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus 

impactos socioambientais, e como 

essa energia chega e é usada em sua 

cidade, comunidade, casa ou escola.
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Partindo para ação
Assista com seus estudantes ao episódio 5 da série 

Vida de República – “Energias renováveis, tecnologias e 

perspectivas brasileiras”, e peça que revejam, com base 

nas informações do vídeo, suas respostas à pergunta 

inicial no para começar: De onde vem e que caminho a 

energia elétrica percorre todos os dias desde a fonte 

geradora até sua casa, seu bairro e sua cidade?

Organize os estudantes em grupos e peça que leiam 

o texto “A indústria da energia elétrica” (p. 49),   

do livro Conceitos e Contextos, e proponha que 

pesquisem sobre:

• Como ocorrem geração, distribuição e transmissão 

da energia elétrica produzida nas centrais geradoras 

(usinas) no Brasil, de acordo com a fonte energética 

utilizada - hidráulica, eólica (ventos), termelétricas 

(combustível fóssil), nucleares (urânio) e solar 

fotovoltaica – peça que cada grupo escolha uma fonte 

energética para pesquisar as etapas?

• Qual a contribuição de cada tipo de fonte energética 

para a capacidade instalada de geração de energia 

elétrica no país? 

Aproveite e proponha aos estudantes que pesquisem 

nesse mesmo texto: em que horário se registra 

o maior consumo de energia elétrica (pico) nas 

residências? Que hábitos determinam esse pico de 

consumo? Peça-lhes que comparem a informação 

encontrada no texto com as respostas que deram 

anteriormente, para a mesma questão. O horário 

indicado no texto pode ou não coincidir com todas 

as respostas. Entretanto, é preciso informá-los de 

que essa é uma conclusão, com base na medição do 

consumo efetivo, necessária para evitar apagões e 

outros desconfortos. 

Agora, proponha que pensem em como seria, para 

cada estudante, ter que mudar hábitos para diminuir o 

impacto do consumo energético nos horários de pico? 

Que alternativas cada um pode propor para reduzir 

esse intenso consumo energético? Quais seriam as 

consequências dessas mudanças para sua rotina? 

Incentive-os a experimentarem as mudanças 

propostas e marque uma data (1 semana ou 15 

dias) para que relatem e avaliem os resultados das 

mudanças. E agora, será que ainda fazem tudo 

sempre igual? Proponha que façam uma adaptação 

(pode ser uma paródia) da letra da música “Cotidiano”, 

de Chico Buarque. Que tal escrever o “Rap da 

energia”? Quem se habilita?

Dica 1
NO LINK OS ESTUDANTES 

ENCONTRARÃO INFOGRÁFICOS 

COM AS ETAPAS DE PRODUÇÃO, 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA DAS 

CENTRAIS GERADORAS DE 

ENERGIA ELÉTRICA DAS VÁRIAS 

FONTES ENERGÉTICAS, ALÉM DE 

PEQUENOS TEXTOS EXPLICATIVOS 

SOBRE O TEMA DA ENERGIA.

<http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/> 
(acesso em fevereiro de 2020).

Dica 2
 PARA CONHECER A HISTÓRIA DA 

USINA DE ITAIPU BINACIONAL, 

ACESSE O LINK:

<https://www.itaipu.gov.br/
nossahistoria>  

(acesso em fevereiro de 2020).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 14
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA.

Para ref letir
A energia que consumimos é gerada a partir do 

aproveitamento de recursos naturais renováveis e 

não renováveis, disponíveis nas diversas regiões do 

Brasil. Você sabe a diferença entre recursos naturais 

renováveis e não renováveis? Será que, em todo 

o país, há igual distribuição dos mesmos recursos 

naturais usados na geração de energia? Deixe que 

os estudantes exponham seus conhecimentos 

sobre o tema e anote no quadro as respostas mais 

frequentes, com o cuidado de não fazer qualquer 

correção. Após essa reflexão, assista com os 

estudantes ao episódio 4 da série Vida de República 

– “Fontes energéticas”, revendo com eles as 

ideias apresentadas anteriormente, com base nas 

informações do vídeo. 

Partindo para ação
Quais os recursos naturais mais abundantes no Brasil 

usados para a geração de energia?

Sugestão: converse com o professor de Geografia 

sobre a atividade de pesquisa das regiões e peça 

sugestões de sites e textos para realizar de modo 

mais completo essa atividade e, se possível, 

façam essa mobilização em conjunto. Organize os 

estudantes em grupos e peça que cada grupo escolha 

uma das cinco regiões geográficas do Brasil: norte, 

nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Peça-lhes que 

pesquisem as características do(s) bioma(s) da região 

escolhida: clima e vegetação. Peça que identifiquem 

qual o recurso natural mais abundante em cada uma 

delas, os que são e os que poderiam ser utilizados na 

geração de energia. 

No texto “Energia que vem do Sol”, no livro Contextos 

e Conceitos (p.159), há um mapa solarimétrico 

do Brasil com dados atuais de radiação solar e 

quantidade de horas de insolação por dia, que será 

de grande utilidade para a pesquisa dos estudantes. 

No livro, os estudantes encontrarão, também, muitas 

informações sobre as questões tratadas na pesquisa. 

Após a pesquisa, proponha que desenhem um esboço 

do mapa do Brasil, em tamanho grande e dividido 

nas cinco regiões, de modo a servir como um painel 

em que cada grupo possa inserir as informações 

que pesquisaram. Finalizado o painel, peça que os 

estudantes façam um círculo e o coloquem no centro 

para que todos possam observá-lo e comentar. 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08C101

Identificar e classificar diferentes 

fontes (renováveis e não renováveis) 

e tipos de energia utilizados em 

residências, comunidades ou cidades.

Para começar
Que recursos da natureza você utiliza no seu dia a 

dia? Já parou para pensar em como seria sua vida se 

esses recursos acabassem? Receba a turma com um 

painel de papel pardo e peça para registrarem suas 

respostas a essas perguntas em forma de imagens. 

Depois, promova uma leitura interativa do painel: peça 

a cada um para escolher uma imagem que não seja de 

sua autoria para comentar. A dinâmica se completa 

quando todos tiverem falado.
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Peça-lhes que identifiquem e classifiquem os 

recursos naturais em renováveis e não renováveis, 

justificando a escolha. Para ampliar o conhecimento 

sobre o tema dos recursos naturais renováveis e não 

renováveis, proponha aos estudantes (em grupos) 

que pesquisem sobre o processo de formação do 

petróleo, do carvão mineral, do Gás Liquefeito do 

Petróleo (GLP) e do gás natural. Nessa pesquisa, é 

importante orientar os estudantes para que façam 

a seleção de informações importantes como: o 

tamanho e onde se localizam nossas reservas 

desses recursos. A produção ou extração desses 

recursos produzem impactos no meio ambiente? E na 

economia da região? E do país? Sorteie os recursos 

entre os grupos e peça a cada um que apresente para 

os demais os resultados da pesquisa.

Como fazer para sistematizar tantas informações e 

conhecimentos? Organize um quadro ou uma tabela a 

ser preenchida coletivamente, em que os estudantes 

registrem as informações obtidas nas pesquisas, 

reflexões e discussões realizadas. Após completarem 

o quadro ou a tabela, assista com os estudantes 

ao episódio 1 - “O Caminho da Energia”, da série 

Consciente Coletivo, que mostra as diversas fontes 

e os usos da energia. Provoque uma reflexão com os 

estudantes sobre: Que usos fazemos no cotidiano, 

dos recursos naturais renováveis e não renováveis?  

Quais desses recursos podem se esgotar? E, quando 

essas reservas se esgotarem, como poderemos 

substituí-las? O que podemos mudar em nossas 

práticas cotidianas para reduzir o desperdício e usar 

de modo mais responsável os recursos naturais 

renováveis ou não renováveis? Quais os benefícios 

dessas mudanças para o meio ambiente, para a 

qualidade de vida da comunidade local e para o país?

E, que tal, pedir aos estudantes que proponham 

formas de compartilhar com os demais estudantes 

da escola e com a comunidade escolar os 

conhecimentos adquiridos e as propostas de 

mudanças na forma de se relacionar com os recursos 

naturais? Pode ser por meio da criação de um blog da 

turma; de podcasts como os do Projeto Alô, João de 

campanhas de educação ambiental e até a realização 

de uma feira com o tema “Eficiência Energética e 

Sustentabilidade”, incluindo exposições de trabalhos, 

convidados para palestras e/ou oficinas sobre como 

usar de forma racional e sustentável os recursos 

naturais e outras ideias dos estudantes.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 15
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA. 

que não foram citadas no vídeo, por exemplo: 

energia sonora (aparelho de som, TV) e energia 

cinética (ventilador). Prepare uma tabela e peça que 

preencham com as respostas.

Partindo para ação
Via de regra, quando utilizamos o termo “geração de 

energia”, estamos nos referindo, na verdade, a um 

processo de transformação, conversão. A energia 

elétrica, por exemplo, é “gerada” a partir da conversão 

de outras formas de energia. Organize os estudantes 

em grupo e peça que cada grupo escolha uma 

fonte de energia – água, ventos, radiações solares; 

combustíveis fósseis, carvão mineral, bagaço de cana 

para pesquisar sobre:

- conversões energéticas necessárias para gerar 

energia elétrica; 

- impactos sociais e ambientais (positivos e 

negativos), decorrentes dessas transformações.

Entre outros materiais para a pesquisa, indique aos 

estudantes o texto “Conversões energéticas”, do 

livro Conceitos e Contextos (p.11), no qual poderão 

encontrar informações que auxiliarão na compreensão 

dessas transformações ou conversões energéticas. 

Sugira, também, que ouçam o podcast Alô, João n.° 

4, que trata de conversões energéticas. Acesse o 

link <http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/formas-
de-energia> (acesso em fevereiro de 2020). Nele, 

os estudantes encontrarão informações e imagens 

explicativas das conversões energéticas na geração 

de energia elétrica nas centrais geradoras (usinas): 

hidrelétricas, eólicas e termoelétricas. Ainda com os 

estudantes em grupo, peça que formulem duas ou 

três questões para serem feitas a cada grupo, após 

a apresentação da pesquisa. O objetivo é ampliar 

os conhecimentos de todos sobre as conversões 

da energia. Ao final das apresentações dos grupos, 

retome a frase inicial A energia vem sempre de outra 
energia, reveja, com os estudantes, as respostas 

iniciais e peça que as avaliem diante das informações e 

do conhecimento adquiridos.   

Conversão energética também pode ser fonte de 

inspiração:  a música “Luz do sol”, de Caetano Veloso, 

tem a mais natural das conversões energéticas 

em seus versos. Escreva a letra da música no 

quadro e cante com os estudantes. E desafie-os 

a identificarem a conversão energética que está 

descrita em versos.

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08C103

Classificar equipamentos elétricos 

residenciais (chuveiro, ferro, lâmpadas, 

TV, rádio, geladeira etc.) de acordo 

com o tipo de transformação de 

energia (da energia elétrica para a 

térmica, luminosa, sonora e mecânica, 

por exemplo).

Para começar
Forme um círculo com os estudantes e estenda 

uma folha de papel (pardo ou outra de tamanho 

grande) com o título A energia vem sempre de outra 
energia, no centro do círculo. Distribua lápis, canetas 

hidrográficas, giz de cera, imagens soltas recortadas 

de revistas etc. Leia a frase para os estudantes e 

peça que escrevam, desenhem ou usem imagens 

para expressar o que lhes vem à mente (tempestade 

cerebral) após ler e ouvir a frase. As respostas devem 

ser rápidas, na linguagem que preferirem, mas sem 

consulta prévia. Convide alguns participantes a 

apresentarem suas ideias para provocar o debate 

sobre o significado da frase. Ao final, afixe o painel no 

mural da sala, de modo que todos possam ver e ler.

Para ref letir
 Para que as fontes energéticas possam ser 

aproveitadas e satisfazer nossas necessidades, é 

preciso que ocorram transformações ou conversões 

energéticas. Assista com os estudantes ao episódio 

2 da série Vida de República – “Energia: conceitos”. 

Peça-lhes que citem três formas de conversão da 

energia elétrica que observam em casa, no dia a dia. 

Nessa resposta, podem surgir formas de energia 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 16
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Para começar
Como era o estilo de vida das pessoas nas gerações 

anteriores? Quais equipamentos utilizados hoje 

que ainda não existiam quando seus bisavós e avós 

eram crianças?  Registre as respostas que forem 

levantadas.

Para ref letir
Nas sociedades primitivas, depois da força muscular, 

a fonte de energia mais utilizada era, essencialmente, 

a lenha, por ser encontrada mais próxima ao seu local 

de uso. A complementação, quando necessária, era 

feita pelo vento ou pela força de uma queda d’água, 

quando disponíveis. Os estudantes podem consultar 

a Linha do Tempo, que faz parte do kit de materiais do 

Projeto e que registra os grandes marcos históricos 

(nacionais e internacionais) da relação da Humanidade 

com a energia, desde a Antiguidade até hoje. 

E atualmente? Será que você sabe quanta energia 

precisa ser produzida (gerada) para fazer funcionar 

todos os equipamentos que existem em sua casa? E 

para iluminar as ruas do seu bairro e da sua cidade? E 

para o funcionamento das indústrias que produzem os 

bens que consumimos? Agora, imagine a quantidade 

de energia necessária para que todos os brasileiros 

tenham todo o conforto de que você e sua família 

usufruem? Será que, nos dias de hoje, somente uma 

fonte de energia é suficiente para atender ao país 

inteiro, como a energia hidráulica, por exemplo? Se 

as fontes de energia são provenientes de recursos da 

natureza (renováveis e não renováveis), quais são os 

custos (impactos) para o meio ambiente da produção 

dessa grande quantidade de energia que utilizamos 

todos os dias? 

Partindo para ação
É quase impossível para um usuário saber, 

exatamente, de onde vem a energia que utiliza em 

sua casa, no transporte coletivo, na iluminação 

das ruas de sua cidade, bem como a quantidade 

de energia necessária para o funcionamento das 

indústrias e da agricultura de larga escala, que 

produzem praticamente tudo o que possuímos e 

consumimos. Mas como era vida das pessoas no Brasil 

antes dessa avalanche de tecnologia? Organize os 

estudantes em grupos e proponha que pesquisem 

sobre como era vida antes da popularização de 

alguns eletrodomésticos (máquina de lavar roupa, 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08CI06

Discutir e avaliar usinas de geração 

de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus 

impactos socioambientais, e como 

essa energia chega e é usada em sua 

cidade, comunidade, casa ou escola.
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geladeira, televisão, ferro elétrico, liquidificador etc.) 

e eletrônicos (celular, tablets etc.). Oriente-os a 

buscar fotos, notícias de jornais e até filmes que estão 

disponíveis na internet sobre a vida de antigamente, 

em bibliotecas públicas (escola, bairro ou cidade). 

Se possível, peça-lhes que gravem com o celular o 

depoimento de uma pessoa com 70 anos ou mais 

que conheçam na família ou na comunidade, para 

saber como era a vida antigamente e como a energia 

elétrica influenciou seu modo de vida. No portal do 

Museu da Pessoa, em São Paulo, há uma coleção 

Histórias que iluminam, com depoimentos de pessoas 

que contam, em até 2 minutos, histórias sobre o 

impacto da energia no seu dia a dia (ver Dicas). 

Faça uma roda de conversa para que apresentem o 

material pesquisado. Peça-lhes que comentem as 

diferenças entre a vida de antigamente e a vida atual. 

Como a energia influenciou essas transformações? 

Assista com os estudantes ao episódio 3 da série 

Vida de República – “Sociedade e meio ambiente”. 

Em seguida, ainda em grupos, peça-lhes que vejam 

o vídeo registrando as ideias que surgirem no grupo. 

Depois, consultando o texto “O mundo da energia: 

uma perspectiva brasileira”, no livro Conceitos e 

Contextos, (p.37), que respondam às seguintes 

questões: O que significa eficiência energética? 

(Se achar proveitoso, apresente o podcast do Alô, 

João n.° 27 – “Cidades Eficientes”, que explica essa 

questão de forma bastante objetiva.) Diferenciar 

matriz energética de matriz elétrica; analisar o gráfico 

Oferta Interna de Energia Elétrica, por Fonte (%), 

que se encontra no texto indicado. Identificar as 

fontes renováveis e não renováveis utilizadas e qual a 

importância (em percentuais) dessas fontes na oferta 

de energia elétrica. Que setor da economia nacional 

consome mais energia elétrica? Em que região do país 

se concentra o maior consumo? Como essas duas 

informações se relacionam?

Para atender à crescente demanda de energia no 

país, são necessários investimentos na ampliação 

da produção de energia, principalmente energia 

elétrica, em centrais geradoras de energia (usinas). 

Mas também é necessário avaliar os custos 

socioambientais dessa ampliação e pensar formas de 

reduzir esses custos. Assista com os estudantes ao 

vídeo Como funciona uma usina hidrelétrica <https://
youtu.be/3xshEp2AIBY> (acesso em fevereiro 

de 2020), produzido pela Eletrobras, que explica os 

tipos de hidrelétricas de grande porte construídas no 

Brasil e como é possível, na atualidade, aproveitar a 

força hidráulica para geração de energia elétrica com 

diminuição dos impactos socioambientais. Proponha 

aos estudantes (em grupos) que pesquisem no texto 

anteriormente indicado, “O mundo da energia: uma 

perspectiva brasileira”, e no texto “Brasil no século 

XXI: Potência energética e ambiental”, livro Conceitos 

e Contextos, (p.107), dois impactos ambientais e/

ou sociais positivos e dois negativos, associados a 

cada fonte da matriz brasileira. Provoque o debate 

sobre como melhorar a eficiência energética e reduzir 

os impactos socioambientais na produção e na 

distribuição de energia, a partir dos textos lidos.

Desafie os estudantes a construírem uma imagem 

da turma, integrando as propostas e as contribuições 

surgidas em cada grupo. Imaginem que estão 

deixando uma imagem para um ser do futuro – como 

registrar em imagens a sua percepção sobre a atual 

conjuntura do planeta?

Dica 1
O PODCAST ALÔ, JOÃO, 

NOS EPISÓDIOS 11, 18 E 19, 

APRESENTAM RESPOSTAS 

RÁPIDAS E OBJETIVAS A 

ALGUMAS DAS QUESTÕES DA 

PESQUISA. 

Dica 2
O EPISÓDIO 8 DA SÉRIE 

CONSCIENTE COLETIVO – 

“PRODUÇÃO DE ENERGIA”, 

APRESENTA EM 2 MINUTOS A 

COGERAÇÃO DE ENERGIA EM 

ADUTORAS DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA COMO FORMA DE 

MELHORAR A EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 17 
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DA ENERGIA.

CONHECER POSSIBILIDADES DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE DA ENERGIA E 
ASSOCIÁ-LAS AO COMPORTAMENTO DOS 
USUÁRIOS - RECONHECENDO A DIFERENÇA 
ENTRE O CONSUMO DE ENERGIA PARA O 
CONFORTO E O BEM-ESTAR.

o que motivou os personagens a investirem nessas 

atitudes em seu dia a dia. E você, como avalia os 

hábitos de consumo de energia elétrica na sua casa? 

Partindo Para Ação
Como podemos saber se estamos fazendo o melhor 

uso, o mais eficiente, da energia no nosso dia a dia? 

O que é potência? Quais as unidades de medida da 

potência de um equipamento? Com essas informações, 

você pode calcular o consumo de energia elétrica dos 

aparelhos e equipamentos elétricos que vai comprar ou 

que já possui na sua casa. Que tal fazer uma pequena 

pesquisa? Leia com seus estudantes, o texto “Energia 

e potência”, do livro Conceitos e Contextos, (p.16). Ali 

encontrará o significado de potência e exemplos para 

melhor compreensão do conceito, numa linguagem 

acessível. Na mesma parte do livro, no texto “Unidades 

energéticas”, eles encontrarão a unidade de medida 

usada para potência (watt).  

Assista com os estudantes ao episódio 1 da série Vida 

de República – “Eficiência energética na residência”. 

Nesse vídeo, há um pequeno documentário em que 

especialistas da Eletrobras demostram como é calculada 

a eficiência energética das lâmpadas fluorescentes 

compactas em comparação com as lâmpadas 

incandescentes, da qual alguns ainda devem se lembrar. 

E ainda é apresentado o selo Procel, uma informação 

importante na hora de adquirir um equipamento ou 

aparelho elétrico. Pergunte aos estudantes se já viram 

esse selo em algum equipamento em casa. Eles já 

devem ter visto a etiqueta de eficiência energética que 

vem colada nos eletrodomésticos mais comuns nas 

residências (TV, geladeira, ar condicionado e outros). 

Para que eles saibam o que consta dessa etiqueta, 

acesse o link <https://www2.inmetro.gov.br/
pbe/a_etiqueta.php> (acesso em  fevereiro de 2020) 

e mostre para os estudantes, eles vão poder identificar 

corretamente as informações das etiquetas em casa. 

Leve imagens de algumas etiquetas e peça que 

os estudantes, em grupo, reconheçam os dados 

necessários para calcular o consumo, que constam da 

etiqueta. Para saber como calcular o consumo de energia 

de um aparelho elétrico, acesse o link <http://www2.
aneel.gov.br/arquivos/PDF/17-05_materia1_3.pdf> 

(acesso em  fevereiro de 2020). É uma publicação da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que explica 

e exemplifica, em linguagem acessível, como calcular 

o consumo de energia elétrica dos eletrodomésticos 

residenciais mais comuns. Se os estudantes tiverem 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08C104

Calcular o consumo de 

eletrodomésticos a partir dos dados 

de potência (descritos no próprio 

equipamento) e tempo médio 

de uso para avaliar o impacto de 

cada equipamento no consumo 

doméstico mensal.

Para começar
Você sabe dizer que aparelho eletrodoméstico 

consome mais energia elétrica na sua casa? Faça 

uma lista dos aparelhos citados pelos estudantes, 

de modo a fazer um ranking das respostas. Provoque 

os estudantes, perguntando como cada um chegou 

a essa conclusão. Anote as respostas no quadro, de 

preferência, ao lado de cada aparelho citado pelos 

estudantes.  

Para ref letir
Vivemos em um mundo repleto de equipamentos e 

aparelhos elétricos e eletrônicos que facilitam muito 

o nosso dia a dia e nos permitem ter mais tempo para 

o trabalho, o lazer e tantas outras atividades. Estamos 

falando de energia e de como dependemos dela para 

usufruir dessas facilidades que estão ao nosso redor. 

Assista com os estudantes ao episódio 5 da série 

Consciente Coletivo – “O cidadão” e, em seguida, faça 

uma roda de conversa e peça-lhes que destaquem 

hábitos de consumo eficiente e que comentem sobre 
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acesso à internet na escola, podem usar um simulador 

de consumo elétrico. São ferramentas disponibilizadas 

por várias companhias distribuidoras de energia elétrica, 

que possibilitam realizar o cálculo a partir dos dados de 

potência e tempo de uso. 

No link <http://www.light.com.br/para-residencias/
Simuladores/consumo.aspx> (acesso em fevereiro 

de 2020), há um exemplo de simulador. Deixe os 

estudantes explorarem essa ferramenta utilizando 

as etiquetas disponibilizadas. Após esses exercícios, 

proponha que cada estudante observe e faça o registro 

escrito, por um dia, de todas as atividades em que 

consome energia elétrica, quais os eletrodomésticos e 

equipamentos eletrônicos que utilizou por mais tempo. 

No encontro seguinte, retome os grupos e proponha 

que cada integrante exponha seu registro e avalie, no 

grupo, se é um consumo eficiente ou não. Peça que 

proponham formas de alcançar um consumo mais 

eficiente. Após essa reflexão e ação, faça uma roda de 

conversa em que os grupos exponham suas propostas. 

Anote todas, excluindo as repetidas. Estimule o debate 

coletivo sobre as sugestões apresentadas e quais os 

impactos positivos do consumo eficiente nas contas 

de energia e na qualidade de vida. Por fim, retome a 

pergunta inicial: que equipamento consome mais energia 

na sua casa? E peça que comparem as respostas com 

o que aprenderam. Há diferenças? Quais? Monte, com 

os estudantes, um mural na turma com as soluções 

apresentadas e as informações que considerarem mais 

relevantes para melhorar o consumo eficiente da energia 

elétrica na residência. Pode, ainda, propor um desafio 

para os estudantes. Que tal se começar a agir de modo 

mais consciente e responsável no consumo da energia 

elétrica em casa e na escola? Após um mês dessa 

atividade, avaliem com os estudantes se houve redução 

nas contas de energia elétrica. Quem topa?
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 18
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM 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 AMBIENTAIS.

Para ref letir
Qual o meio de transporte mais utilizado na sua 

cidade ou região, para transportar pessoas e cargas? 

E qual o combustível mais utilizado? Ouça com os 

estudantes o podcast “Transporte” da série Alô, João 

Após ouvir o programa, peça que os estudantes 

avaliem a qualidade do transporte público da sua 

cidade. Organize os estudantes em grupos e 

proponha que pesquisem sobre o Dia Mundial sem 

Carro: por que foi criado esse dia? Onde foi criado 

e quando começou a ser celebrado no Brasil? Peça 

que comparem as informações pesquisadas com 

as respostas à pergunta do Para Começar. Nessa 

pesquisa, os estudantes encontrarão informações 

sobre a emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE), 

que são liberados pela queima de combustíveis 

fósseis, mobilidade urbana e qualidade de vida. Após 

a atividade, peça que os estudantes apresentem aos 

colegas suas conclusões sobre o tema. Em seguida, 

assista com os estudantes ao episódio 7 da série Vida 

de República – “Transporte”, para saber um pouco mais 

sobre os tipos de transporte no Brasil, seu consumo 

energético, transporte alternativo e biocombustíveis. 

Partindo para ação
Após assistir ao vídeo, retome a organização dos 

estudantes em grupos e peça que, com base 

nas imagens e informações do vídeo, discutam e 

respondam: Qual a relação entre sustentabilidade 

e transporte? Qual a relação entre mudanças 

climáticas, emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e 

transportes? Disponibilize, também, o texto “Mudanças 

climáticas”, do livro Conceitos e Contextos (p.103), 

para consulta dos estudantes. Após a pesquisa, faça 

uma roda de conversa para discutir as respostas e 

conclusões da pesquisa. Em seguida, provoque-os 

com a questão: Você sabe que já podemos medir de 

que maneira nossos hábitos afetam o meio ambiente? 

Quem já ouviu falar de medidores de emissão de gás 

carbônico? Que tal cada um medir o seu consumo 

energético? Conhecer o quanto ele afeta o meio 

ambiente? E quais os hábitos que você pode mudar 

para reduzir esse impacto?  

Explique aos estudantes o significado da expressão 

pegada ecológica, utilizando o conceito de 

sustentabilidade apresentado anteriormente (ver a 

seção Para começar).

Vamos usar uma calculadora, de preferência virtual, 

de emissão de gás carbônico, isto é, vamos medir 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08CI06

Discutir e avaliar usinas de geração 

de energia elétrica (termelétricas, 

hidrelétricas, eólicas etc.), suas 

semelhanças e diferenças, seus 

impactos socioambientais, e como 

essa energia chega e é usada em sua 

cidade, comunidade, casa ou escola.

Para começar
Escreva no quadro a palavra SUSTENTABILIDADE e 

peça que cada estudante escreva ou diga palavras 

que associa com o termo. Depois dessa tempestade 

cerebral, leia ou mostre num cartaz o conceito de 

sustentabilidade apresentado no livro Conceitos e 

Contextos, na seção Saiba Mais do texto “Conservação 

de energia e desenvolvimento sustentável” (p.32). 

Peça-lhes que comparem suas respostas com o 

conceito do livro. Reflitam sobre as aproximações 

identificadas entre as suposições (hipóteses) dos 

estudantes e o conceito apresentado. Provoque 

mais: Você já ouviu falar no Dia Mundial sem Carro? 

Quando é? Você sabe o motivo dessa data? Peça 

que respondam espontaneamente e sem consulta 

prévia. Anote as respostas no quadro, sem qualquer 

intervenção. Essa data se relaciona com a poluição do 

ar nas cidades? Pergunte o que sabem sobre o assunto 

e vá anotando.
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o tamanho da nossa pegada ecológica! Se a escola 

tiver computadores com acesso à internet, peça que 

acessem o link <http://www.suapegadaecologica.
com.br/> (acesso em  fevereiro de 2020). Esse link 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 

apresenta um questionário virtual, que os estudantes 

podem responder, com facilidade, sobre seus hábitos 

de consumo e, ao final, saber qual o tamanho de sua 

pegada ecológica e como a mudança de hábitos pode 

contribuir para a redução da emissão de gases do 

efeito estufa na atmosfera. Caso a escola não tenha 

acesso à internet e computadores, há uma versão 

da calculadora da pegada ecológica que pode ser 

impressa. Distribua uma por grupo e peça que cada 

estudante anote suas repostas no caderno e, ao 

final, calcule o tamanho de sua pegada. O link para 

acessar essa versão para impressão é: <http://www.
inpe.br/noticias/arquivos/pdf/Cartilha%20-%20
Pegada%20Ecologica%20-%20web.pdf> (acesso 

em  fevereiro de 2020). Peça que todos registrem 

seus resultados no quadro (sem identificação). Faça 

uma roda e conversem sobre a experiência. Aproveite 

para explorar os seguintes pontos:

- Vocês se surpreenderam com a maneira pela qual 

seus hábitos afetam o meio ambiente? 

- Identificaram práticas que podem ser eficientes na 

redução dos impactos do seu consumo energético 

sobre o meio ambiente?  Quais?   

- Quais as práticas que acham possível adotar?  E 

quais os hábitos que gostariam de mudar, mas acham 

difícil? Por quê?

Assista com os estudantes ao episódio 3 da série Tá 

ligado? – “Mobilidade com energia limpa I”, proponha 

que cada grupo de estudantes pense em ações que 

podem ser realizadas em casa e na escola, de modo a 

promover a mudança de hábitos pouco eficientes e a 

adoção de novos, mais adequados ambientalmente. 

Após a apresentação das sugestões dos grupos, 

avalie com os estudantes as propostas mais viáveis e 

formas de colocá-las em prática, conversando com 

a gestão da escola e com os estudantes de outras 

turmas e demais professores sobre a importância de 

diminuir a pegada ecológica de cada estudante e da 

escola. Que tal sugerir a instalação de um bicicletário 

na escola para estimular os estudantes, docentes e 

funcionários a usarem as bicicletas para o transporte 

casa-escola-casa? E a criação de uma horta na qual 

o adubo pode ser proveniente de uma composteira 

feita com as cascas de legumes e ovos usados na 

alimentação escolar, e os alimentos produzidos 

nessa horta serem utilizados na alimentação escolar? 

Soltem a imaginação e mãos à obra!
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 19
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM  
NO USO DA ENERGIA.

COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O BEM-
ESTAR LOCAL E PARA A VIDA NO PLANETA. 

vem das centrais geradoras até as residências, por 

exemplo? Assista com os estudantes ao episódio 3 – 

“Sociedade e meio ambiente + perdas energéticas”, 

da série Vida de República. 

Partindo para ação
Após assistirem ao vídeo, organize os estudantes em 

grupos e proponha como atividade complementar 

uma pesquisa sobre como reduzir as perdas 

energéticas (técnicas e comerciais), garantindo a 

eficiência energética e a sustentabilidade. O texto 

“Os três pilares do desenvolvimento sustentável”, 

do livro Conceitos e Contextos (p.34), pode servir 

como norteador da pesquisa. O objetivo é que os 

estudantes, em grupo, proponham formas de atender 

às demandas energéticas da sociedade, buscando o 

equilíbrio e a redução de impactos ambientais. Ufa! 

É um baita desafio! Algumas sugestões de materiais 

para a pesquisa dos estudantes: 

- o texto “Sistemas energéticos”, do livro Conceitos 

e Contextos (p.22) – selecione as partes que dizem 

respeito ao tema da pesquisa; se necessário, leia para 

eles e explique os pontos de dúvida;  

- episódio 4 – “Construções e edificações”, da 

série Consciente Coletivo – convide a turma toda, 

ou algum voluntário, a dinamizar a sessão; deixe 

que vejam e revejam à vontade, o vídeo traz 

informações e sugestões relevantes com relação 

ao tema; vá registrando por escrito o que forem 

destacando em plenária; 

- sugira que visitem a página <http://epe.gov.
br/pt/abcdenergia> (acessado em fevereiro de 

2020) e deixe que naveguem à vontade. Há muitas 

informações sobre energia e formas sustentáveis 

de geração de energia, infográficos sobre a geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica, bem 

como orientações sobre o consumo responsável de 

energia elétrica em residências. 

Após os grupos socializarem os resultados da 

pesquisa, aproveite para fazer uma roda de conversa 

sobre o que aprenderam em relação à necessidade 

de usar energia de forma cada vez mais eficiente 

e reduzindo o desperdício e o mau uso da energia 

elétrica nas nossas casas. Após esse ciclo de 

aprendizagem, proponha aos estudantes que 

elaborem um painel com ilustrações e textos que 

destaquem as informações mais relevantes da 

pesquisa para expor no mural da escola. Que tal? 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08C102

Construir circuitos elétricos com 

pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros 

dispositivos e compará-los a circuitos 

elétrico residenciais.

Para começar
Apresente duas imagens: uma pista de atletismo 

com obstáculos e outra de automobilismo. Peça 

que os estudantes leiam as imagens e respondam: 

Quais as semelhanças e as diferenças entre as duas 

imagens? Deixe que todos se expressem livremente. 

Aproveite as ponderações afins para destacar que 

são itinerários organizados no âmbito de alguma 

atividade – aproximando da ideia de circuitos. Instigue-

os no sentido de observarem o traçado das imagens. 

Pensando no caminho que a energia elétrica percorre 

desde as usinas geradoras até nossas casas, que 

imagem, na sua opinião, representa melhor a eficiência 

energética? Ofereça espaço para que aqueles que 

desejarem façam seus traçados. E provoque o grupo: 

vocês veem sentido nos circuitos apresentados? Qual? 

Para ref letir
Peça que os estudantes pesquisem em dicionário 

o significado de circuito. A definição de circuito 

pode se aplicar a provas esportivas, circuito com 

monumentos turísticos de uma cidade, circuito 

elétrico com condutores da corrente elétrica… E 

o que poderia “atrapalhar” ou interromper o fluxo 

contínuo de um circuito de energia elétrica que 
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Dica
APROVEITE PARA PROPOR 

UMA PESQUISA DE CAMPO, 

PEDINDO QUE RELATEM 

SE, NA SUA LOCALIDADE, 

JÁ OBSERVARAM BOAS 

PRÁTICAS DE USO DA ENERGIA. 

CONHECEM OU OUVIRAM DIZER 

SOBRE CONSTRUÇÕES QUE 

UTILIZAM AS TECNOLOGIAS 

MOSTRADAS NOS VÍDEOS PARA 

TORNAR MAIS EFICIENTE O 

CONSUMO DE ENERGIA? COM 

O CONHECIMENTO ADQUIRIDO 

NA PESQUISA, PODERÃO FAZER 

ENTREVISTAS E AMPLIAR AINDA 

MAIS SEUS CONHECIMENTOS E 

A PARTICIPAÇÃO NO SEU MEIO 

SOCIAL E NA ESCOLA.

Esse pode ser o mote de outra 

pesquisa! Essa pesquisa pode ir mais 

adiante! O que acha? 

Esse trabalho pode ser ampliado com 

uma Feira de Ciências na escola ou 

uma campanha para o uso eficiente de 

energia na comunidade, instigando a 

participação de professores de outras 

áreas de conhecimento, como Língua 

Portuguesa, Geografia e História. 

Afinal, a questão do uso sustentável da 

energia é assunto de todos!
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 20
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DA ENERGIA.

ATUAR COMO PROTAGONISTAS, 
MOTIVADOS E RESPONSÁVEIS PELO 
MELHOR USO DA ENERGIA E SUAS FONTES 
NATURAIS, DIFUNDINDO ALTERNATIVAS DE 
USO EFICIENTE DA ENERGIA.

forma direta ou indireta. Após retornar à sala, peça-

lhes que discutam em grupo as suas observações e 

anotações. Como avaliam o uso da energia na escola? 

E como podemos contribuir para o uso mais eficiente 

da energia elétrica na escola? Peça que socializem suas 

propostas e, sem qualquer avaliação, registre todas 

no quadro. Após essa atividade, assista com eles ao 

episódio 2 – “Escola eficiente”, da série Tá ligado?

Partindo para ação
Após assistirem ao vídeo, provoque-os: alguma das 

ideias que tivemos apareceram na escola eficiente? 

E podemos trazer alguma ideia de lá para a nossa 

escola? Qual? Que tal desenvolver uma campanha 

para tornar mais eficiente o uso da energia elétrica 

na escola? Para iniciar essa campanha, será preciso 

que os estudantes, em grupos, ampliem suas 

ideias e conhecimentos sobre a importância do 

uso consciente e responsável da energia elétrica. E 

percebam quais os benefícios para o meio ambiente e 

para a vida das pessoas.

Convide-os a ouvir o podcast Alô, João n.° 23, sobre 

hábitos que reduzem o consumo de energia em 

eletrodomésticos; a ler o texto “Usando bem nossa 

energia”, do livro Conceitos e Contextos (p. 56), 

destacando exemplos de medidas de incremento da 

eficiência energética em nosso dia a dia. Proponha 

que façam entrevistas com a comunidade escolar 

– estudantes de outras turmas, professores, 

merendeiras, vigias, membros da diretoria –, 

perguntando sobre o que pensam que poderia 

ser feito para que o consumo de energia na escola 

fosse mais eficiente. Outra atividade preparatória da 

campanha pode ser organizar uma visita à companhia 

distribuidora de energia elétrica local para conhecer 

ações para o uso eficiente da energia e entender 

como uma parceria entre a escola e a companhia 

poderia contribuir na divulgação dessas ações junto à 

comunidade escolar. Aproveite para convidá-los para 

uma palestra na escola durante a campanha, afinal, o 

objetivo da campanha é tornar a comunidade escolar 

mais consciente da necessidade e das vantagens 

ambientais e econômicas de usar de modo mais 

eficiente a energia elétrica na escola e em casa. 

Após esse estudo sobre o que significa utilizar a 

energia elétrica de modo eficiente, é hora de pensar 

em como iniciar a campanha na escola! Que tal 

produzir podcasts para divulgar durante o recreio? Ou 

confeccionar tiras de papel com dicas de uso eficiente 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 8o ANO - EF08CI05

Propor ações coletivas para otimizar o 

uso de energia elétrica em sua escola 

e/ou comunidade, com base na seleção 

de equipamentos segundo critérios de 

sustentabilidade (consumo de energia 

e eficiência energética) e hábitos de 

consumo responsável.

Para começar
Se energia não se cria nem se destrói, mas se 

transforma, por que falamos em poupar energia? Por 

que é importante o uso eficiente da energia? Deixe 

que os estudantes respondam livremente. Instigue-

os a pensar em formas de poupar energia sem 

prejuízo do conforto que ela lhes fornece. Registre as 

sugestões, escreva-as no quadro.

Para ref letir
Escreva no quadro ou leve em pequenos pedaços de 

papel o seguinte trecho do texto “Usando bem nossa 

energia” (p.56) do livro Conceitos e Contextos: 

“(...) Mas eficiência energética não é uma questão 

apenas técnica. Há ainda um importante fator nessa 

questão, que é a chamada vertente humana da 

eficiência energética, ligada à promoção de hábitos e 

padrões de uso mais eficientes”.

Leia o texto com eles e converse sobre os hábitos que 

indicaram. Sugira que façam um passeio pela escola, 

visitando todas as dependências e anotando o que 

consideram desperdício e/ou mau uso da energia, de 
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Dica
CONVERSE SOBRE A PROPOSTA DE 

REALIZAÇÃO DESSA CAMPANHA 

COM OUTROS PROFESSORES 

E COM A EQUIPE GESTORA DA 

ESCOLA PARA ENGAJAR A TODOS 

NESSE TRABALHO. COMPARTILHE 

COM OS DEMAIS PROFESSORES 

COMO SERÁ IMPORTANTE 

CONTAR COM O CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO E A COLABORAÇÃO 

DELES NO DESENVOLVIMENTO 

DA MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA. 

ESSE MOVIMENTO PODE 

RESULTAR NUM BOM TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR E CONTRIBUIR 

PARA O ENTUSIASMO DOS 

ESTUDANTES COM AS VÁRIAS 

DISCIPLINAS, NO CUIDADO 

COM A ESCOLA E NA RELAÇÃO 

COM OS DOCENTES E DEMAIS 

FUNCIONÁRIOS.

BOA MOBILIZAÇÃO!

dos aparelhos elétricos e eletrônicos com o que os 

estudantes aprenderam e fazer uma brincadeira de 

perguntas e respostas na escola toda? Desafie o 

grupo a pensar atividades lúdicas e interativas que 

possam ser feitas com a comunidade escolar e do 

entorno. Reduzir o desperdício é fundamental em 

uma escola que deseja ser eficiente no uso da energia 

elétrica, e uma boa campanha, uma gincana, uma feira 

de energia podem mobilizar toda a comunidade!

É importante, também que, os estudantes 

proponham formas variadas e criativas de ação 

para estimular a formação e manutenção de novos 

hábitos de uso da energia pelos estudantes, utilizando 

o levantamento feito anteriormente, podem ser: 

dramatizações; podcasts; cartazes; músicas, vídeos 

(exibição e produção) etc. Elaborem, também, 

estratégias de pesquisa para avaliar se os resultados 

esperados estão sendo alcançados. Podem ser 

questionários, entrevistas, murais para comentários 

ou apenas atividades de observação periódica.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 21
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS DIFERENTES  
FONTES DE ENERGIA.

grupos. Oriente a pesquisa com as questões: quais os 

combustíveis produzidos a partir da cana-de-açúcar 

e do petróleo? O que há em comum na composição 

de cada um? Nessa questão, uma das respostas 

pode ser a presença de átomos de Carbono (C) e 

Hidrogênio (H), já que ambos são de origem orgânica. 

O etanol (álcool) apresenta átomos de Carbono (C), 

Hidrogênio (H) e Oxigênio (O).

Quais as aplicações de cada combustível? Quais os 

outros produtos produzidos a partir de cada uma das 

fontes? Como são classificadas quanto à sua finitude? 

Esta questão, está relacionada ao conceito de fonte 

renovável ou não renovável. Peça que os estudantes 

socializem o que pesquisaram usando uma tabela 

ou quadro comparativo. Após as apresentações 

proponha a seguinte reflexão: Considerando a 

crescente preocupação mundial com as mudanças 

climáticas e o aquecimento global, causado pelo uso 

excessivo de combustíveis fósseis (petróleo e seus 

derivados), qual a contribuição que o Brasil pode dar 

para ajudar a resolver essa questão? Deixe que os 

estudantes exponham livremente suas opiniões e 

registre as respostas que se destacarem, sem corrigir 

ou interferir. Proponha que assistam o episódio 4 – 

“Fontes de energia”, da série Vida de República.

Partindo para ação
Após assistir ao vídeo, proponha aos estudantes 

que façam um levantamento das fontes de recursos 

energéticos naturais renováveis e não renováveis 

utilizadas na geração de energia. No texto “Recursos 

energéticos” (p.24) do livro Conceitos e Contextos, os 

estudantes encontrarão dados atualizados sobre as 

fontes ou recursos energéticos e sua classificação 

em renováveis e não renováveis. Caso a escola tenha 

disponibilidade de computadores e internet para uso 

da turma, o link <http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/
fontes-de-energia> (acesso em fevereiro de 2020) 

pode ser utilizado para este levantamento.

Antes da próxima atividade, é importante motivar 

os estudantes a pesquisarem o que é matriz 

energética de um país e sua relação com a matriz 

elétrica, que está no texto “Brasil no século XXI: 

potência energética e ambiental”, no livro Conceitos e 

Contextos (p.107).

Em seguida, com base no mesmo texto, peça 

peça a turma para identificar as fontes de recursos 

energéticos naturais utilizadas na matriz energética 

brasileira e quais que compõem a matriz elétrica.

HABILIDADE BNCC  
EF II - 9o ANO - EF09C102

Comparar quantidades de reagentes e 

produtos envolvidos em transformações 

químicas, estabelecendo a proporção 

entre suas massas.

Para começar
O que a gasolina, o gás natural e o etanol (álcool) têm 

em comum? Peça que os estudantes respondam 

sem consulta e rapidamente (tempestade cerebral). 

Registre as repostas no quadro. Além de serem 

combustíveis utilizados para fazer funcionar motores, 

também possuem Carbono (C) e Hidrogênio (H) em 

suas composições, e são de origem orgânica.  

Para ref letir
Os combustíveis são substâncias químicas que, 

ao serem queimadas, produzem calor e liberam 

gases como o gás carbônico (CO
2
) e o monóxido 

de carbono (CO), em geral, para o ambiente. Essa 

liberação é comum na queima de combustíveis como 

a gasolina, derivada do petróleo, e os de origem 

vegetal, como o etanol (álcool). Esse calor é utilizado 

para movimentar motores de carros, turbinas de 

aviões, geradores de energia elétrica, entre outros 

usos. Veja no link <https://www.youtube.com/
watch?v=sEf8va1S7Sw> (acesso em fevereiro de 

2020), o momento da combustão da gasolina em uma 

câmara de combustão de um motor de carro.

Mas de onde vêm os combustíveis? Organize os 

alunos em grupos e peça que leiam no texto “Brasil no 

século XXI: potência energética e ambiental” (p.107) 

do livro Conceitos e Contextos, os trechos Cana-

de-açúcar e A importância do petróleo. Se possível, 

reproduza somente esses trechos para consulta dos 
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Para enriquecer a pesquisa indicamos alguns vídeos 

da série Tá ligado?: o  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 no Aterro Sanitário 

de Manaus, um exemplo de eficiência energética. 

O episódio 19 – “CHESF - Diversificação na Matriz 

Energética” – apresenta a iniciativa pioneira da 

Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) na 

geração de energia de diversas fontes num mesmo 

local: a Plataforma Solar Fotovoltaica Flutuante de 

Sobradinho (BA). O episódio 22 – “Filme Fotovoltaico 

Orgânico” - apresenta uma tecnologia de geração de 

energia solar numa película de 0,3mm de espessura 

com peso de 400g por metro quadrado, inteiramente 

desenvolvida no Brasil. 

Após assistir aos vídeos, faça uma roda de conversa 

com os estudantes, para rever e ampliar a questão 

apresentada na seção “Para refletir”. Questione: 

Considerando a crescente preocupação mundial 

com as mudanças climáticas e o aquecimento global, 

causado pelo uso excessivo de combustíveis fósseis 

(petróleo e seus derivados), qual a contribuição do 

Brasil para ajudar a resolver essa questão?

Ao final, peça que construam um texto coletivo, ou 

vários, sobre essa questão, utilizando as informações, 

discussões e reflexões sobre as fontes energéticas 

naturais e renováveis e sua participação na produção 

de energia no Brasil. Como podemos contribuir para 

o uso mais responsável da energia elétrica produzida, 

com vistas à preservação e manutenção das nossas 

fontes naturais energéticas? 

Peça, ainda, que organizem um mural, ou um varal de 

textos, divulgando as informações resultantes das 

pesquisas e levantamentos realizados. Para ampliar a 

socialização e atrair mais estudantes, professores e 

a comunidade escolar, proponha a montagem de um 

blog ou de uma página em uma rede social e organize 

grupos que, sob sua orientação, se responsabilizarão 

pela atualização e dinamização dessas mídias. Essa pode 

ser uma boa oportunidade para estimular o interesse e a 

aprendizagem em Ciências.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 22
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
TRANSFORMAÇÃO DA ENERGIA.

Para começar
Peça aos estudantes para bafejarem (isso mesmo!) 

sobre um espelho, a curta distância. Em seguida, peça 

que passem um dedo sobre o espelho. Como ficou o 

dedo? Como você explicaria o que aconteceu? Peça 

aos estudantes que respondam rápida e livremente, 

sem qualquer consulta e sem correção. Será que 

alguém pensou no vapor d’água que se condensa e 

volta à forma líquida?

Para ref letir
O ciclo hidrológico é um excelente exemplo para 

investigar as mudanças de estado físico da matéria, 

que ocorrem naturalmente, sob a ação da energia no 

caso, a térmica, manifestada sob a forma de calor, 

seja pelo aumento ou diminuição da temperatura. 

Vale uma lida sobre “Energia térmica” (p.10), no livro 

Conceitos e Contextos para rever a ideia de calor.

Mostre uma imagem do ciclo hidrológico e peça aos 

estudantes que leiam a imagem e procurem explicar 

quais variações da energia térmica possibilitam 

mudanças de estado da água. Questione: como as 

moléculas estão arrumadas em cada um dos estados 

físicos da água - sólido, liquido e gasoso. Provoque 

ainda mais: como a energia térmica, sob a forma 

de calor, atua para modificar essa arrumação das 

moléculas em cada um dos estados físicos da água?

Registre as respostas e peça que leiam no texto 

“Conversões energéticas” do livro Conceitos e 

Contextos (p.11), outras possibilidades de conversão 

da energia. No caso, não há mudança de estado 

físico, mas a energia atua sobre o ar atmosférico, 

aumentando sua velocidade e formando os ventos 

(ar em movimento). Qual a conversão da energia 

nesse caso? Deixe que os estudantes respondam 

livremente, não interfira ou corrija nesse momento. É 

importante deixá-los propor hipóteses (suposições), 

caso você ainda não tenha trabalhado o assunto.

O texto “Energia eólica” (p.27) do livro Conceitos e 

Contextos traz uma explicação interessante sobre 

a formação dos ventos a partir da variação de 

temperatura. 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 9o ANO - EF09C101

Investigar as mudanças de estado 

físico da matéria e explicar essas 

transformações com base no modelo 

de constituição submicroscópica.
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Partindo para ação
Assista com os estudantes ao episódio 2 – “Energia: 

conceitos”, da série Vida de República e, no 

visionamento interativo, chame a atenção para os 

processos de geração de energia elétrica a partir 

da conversão da energia solar, as conversões que 

fazemos no cotidiano, como a energia elétrica que 

chega nas residências se converte em energia 

térmica do banho quente, no chuveiro elétrico. 

Organize os estudantes em grupos. Peça que cada 

grupo escolha uma das formas utilizadas no Brasil 

para gerar energia elétrica. Em seguida, desafie-

os a pesquisar. Podem usar os textos do livro 

Conceitos e Contextos:

• “Hidroeletricidade: a energia que vem da água” 
(p.134): Por que a água é considerada um recurso 

renovável e como essa classificação está relacionada 

ao ciclo hidrológico? Quais as condições naturais para 

a instalação de uma usina hidrelétrica? Como a energia 

hidráulica é convertida em energia elétrica? O que é uma 

pequena central hidrelétrica (PCH)? Quais as vantagens 

e desvantagens das PCHs? Qual a participação dessas 

hidrelétricas na matriz elétrica do país?

• “Termeletricidade e a energia nuclear no país” 
(p.148): O que é Termeletricidade? Desde quando o 

Brasil utiliza a termeletricidade? Qual a importância 

dessa forma de gerar energia elétrica na matriz 

elétrica brasileira? Quais os combustíveis utilizados na 

geração de energia elétrica das usinas termelétricas 

clássicas e nas usinas nucleares? Como é gerada 

a energia elétrica nas termelétricas clássicas e em 

que se diferencia da geração de energia nas usinas 

nucleares?  Quais as vantagens e desvantagens da 

geração de energia elétrica na usina termelétrica 

clássica e numa usina nuclear? 

• “Energia eólica” (p.152): Como se formam os 

ventos? Qual a participação, atual da energia eólica 

na matriz elétrica mundial? Quais os primeiros usos 

da energia eólica? Quais conversões energéticas 

ocorrem na geração de energia elétrica numa turbina 

eólica? Quais as regiões do Brasil que apresentam 

maior potencial eólico para geração de energia? Qual 

a participação da energia eólica na matriz energética 

brasileira? Quais as vantagens e desvantagens dessa 

forma de gerar energia elétrica?

• Energia que vem do Sol (p.159): Quais as 

conversões energéticas da radiação solar na 

natureza? Como funciona um aquecedor solar de 

água? Quais as vantagens do uso dessa tecnologia 

para a saúde do planeta? Quais as vantagens e 

desvantagens do uso da energia solar? Analise o 

mapa solar (solarimétrico) do Brasil e identifique as 

regiões com maior e menor nível de insolação no 

Brasil - a sua região dispõe de quantas horas de sol 

por dia, de acordo com o mapa? 

• “Energia solar fotovoltaica” (p.162): Qual 

a conversão energética necessária para gerar 

eletricidade a partir da luz solar? Como é produzida 

a energia elétrica a partir da luz do sol? Como é 

armazenada a energia gerada? E quais as possibilidades 

de uso dessa forma de geração de energia?

Para a realização da pesquisa, ofereça também 

dispositivos audiovisuais e outros textos, do kit Energia 

que Transforma e de outras fontes, para ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre formas de 

geração de energia no Brasil.

Ao final, convide os grupos a socializarem com os 

demais estudantes da turma o resultado da sua 

pesquisa. Após as apresentações, em plenária, 

proponha que os estudantes façam um painel com 

as informações mais relevantes, dando ênfase às 

conversões energéticas identificadas. Faça uma 

roda de conversa ou promova um debate sobre a 

importância da diversificação de fontes energéticas 

na matriz elétrica do país e suas vantagens e 

desvantagens econômicas, sociais e ambientais. 

Para encerrar essa situação, que tal cada grupo montar 

um terrário e observar, in loco, as conversões da energia 

no ciclo da água? Uma sugestão de terrário fechado, 

simples e rápido de montar: <http://experimentoteca.
com/biologia/experimento-terrario-fechado-mini-
ecossistema/> (acesso em fevereiro de 2020).

Dica
O PODCAST ALÔ, JOÃO TEM 

VÁRIOS EPISÓDIOS (4, 7, 8, 11, 12) 

QUE PODEM SER OUVIDOS PELOS 

ESTUDANTES, DE ACORDO COM 

O TEMA A SER PESQUISADO 

PELOS GRUPOS, E PODEM SER 

UTILIZADOS NA APRESENTAÇÃO 

FINAL DA PESQUISA.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 23
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Para começar
Já imaginou viver sem energia? Promova uma 

dinâmica corporal. Forme duplas e oriente: com 

todo cuidado e atenção, um vai guiar o outro, que se 

mantém de olhos bem fechados, deixando-se guiar; 

depois inverter, quem guiou se deixa conduzir. Como 

seria a vida sem luz, já imaginou? Dê uns minutos 

para os estudantes pensarem como seria viver sem 

energia. Então, distribua pequenos pedaços de papel 

(1/4 de folha) e peça que escrevam ou criem imagens 

para expressarem seu sentimento em relação a esta 

ideia. Peça que socializem suas criações e afixe-as 

numa folha grande, com o título: A vida sem energia.

Para ref letir
Costumamos pensar energia como uma coisa boa, 

sinal de progresso e de desenvolvimento, mas será 

que também pode haver malefícios associados a ela? 

Quais riscos e transtornos podem estar associados à 

geração e ao uso de energia?

Leia com seus estudantes o trecho a seguir, extraído 

do livro Conceitos e Contextos, e peça que os 

estudantes reflitam sobre ele: “As centrais geradoras 

são as principais fontes de impactos ambientais nos 

sistemas elétricos, seja pelas emissões atmosféricas 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 9o ANO - EF09C106

Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas frequências, 

fontes e aplicações, discutindo e 

avaliando as implicações de seu 

uso em controle remoto, telefone 

celular, raio-X, forno de micro-ondas, 

fotocélulas etc.
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de efeito local e global, no caso das termelétricas, seja 

pela inundação de áreas dos reservatórios para as 

centrais hidrelétricas” (p. 50).

Em seguida, proponha aos estudantes que, em 

grupo, façam um levantamento dos impactos sociais 

e ambientais positivos e negativos decorrentes da 

produção de energia. Escolha as fontes energéticas 

mais utilizadas no Brasil, de acordo com o gráfico 

publicado no texto: “Brasil no século XXI: potência 

energética e ambiental”, do livro Conceitos e 

Contextos (p.107). Faça uma grande tabela no 

quadro com uma coluna para os impactos positivos 

e outra para os impactos negativos. Peça que cada 

grupo socialize suas descobertas, preenchendo 

a tabela no quadro, de modo que, terminadas as 

apresentações, seja formado um painel com os dados 

do levantamento. Promova uma roda de conversa com 

os estudantes e analise o painel com eles. Peça que 

identifiquem que forma de geração de energia elétrica 

causa menos impactos socioambientais negativos 

e instigue-os a pensar em como o uso racional e 

responsável da energia pode contribuir para reduzir 

impactos, sem deixar de usufruir do conforto que 

a energia proporciona. Assista com os estudantes 

o episódio 6 – “Cidades Inteligentes II” – da série 

Tá ligado? – o programa mostra como, no Vale da 

Eletrônica de Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, 

a conectividade pioneira da tecnologia 5G pode 

contribuir para a eficiência energética.

 

Partindo para ação
Convide os estudantes para assistirem ao episódio 

11 da série Tá ligado? – “Energia nas coisas”. Depois, 

questione-os sobre as muitas conversões da energia 

elétrica apresentadas. Em seguida, peça que listem, 

nos grupos, os equipamentos que mais usam e que 

dependem da energia elétrica para funcionar. Celular 

ou smartphone, tablet, notebook e outros aparelhos 

eletrônicos devem aparecer nessa lista. Acesse o link 

e assista com seus estudantes ao vídeo Como é feito 

um tablet e um chip: <http://www.manualdomundo.
com.br/2019/08/como-e-feito-o-tablet-e-o-chip-
borave/> (acesso em fevereiro de 2020). Peça que 

observem atentamente como o processo industrial 

depende da energia elétrica e qual a conversão 

energética mais frequente no processo de fabricação 

mostrado no vídeo. Aproveite para mostrar o uso 

de radiações eletromagnéticas em equipamentos 

eletrônicos, nas antenas para captar o sinal de internet 

sem fio (wi-fi) e para realizar ligações telefônicas com 

Dica 1
SÉRIE TÁ LIGADO? 

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.

Dica 2
SÉRIE TÁ LIGADO? 

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.

um celular. As duas utilizações dependem da emissão 

e da recepção de ondas eletromagnéticas. Além dos 

tablets e smartphones, o forno micro-ondas aquece 

os alimentos pela emissão de ondas eletromagnéticas 

(micro-ondas), que não são prejudiciais à saúde, 

desde que utilizados com cuidado. Acesse o texto 

“Tipos de radiações eletromagnéticas e seu uso”: 

<http://quiprocura.net/w/2015/08/17/tipos-
de-radiacao/> (acesso em fevereiro de 2020) e 

proponha que pesquisem quais os tipos de radiações, 

as utilizações de cada tipo de radiação eletromagnética 

e os cuidados na sua utilização. Peça que socializem 

os resultados e, numa roda de conversa, consolide 

aprendizagens sobre os cuidados com radiações 

emitidas por equipamentos, como computadores, 

monitores, celulares e outros. Até mesmo a exposição 

excessiva ao sol (radiação ultravioleta) pode provocar 

danos à saúde.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 24
RECONHECER A RESPONSABILIDADE  
DE CADA UM NO USO DA ENERGIA.

CONHECER POSSIBILIDADES DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE 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.

Para começar
Você sabe quais equipamentos mais gastam energia 

elétrica na sua casa? Peça que os estudantes 

respondam rapidamente. Liste as respostas no 

quadro e registre para usar mais adiante. Não interfira 

e nem corrija as repostas. 

Para ref letir
A energia é um produto, e os custos de sua 

produção, desde a fonte energética até a sua casa, é 

compartilhado por todos que consomem ou utilizam 

a energia. Por isso a preocupação com o uso eficiente 

da energia por todos. Mas como você pode contribuir 

para esse uso eficiente da energia, isto é, usar a 

energia com responsabilidade?

Inicie buscando no “Glossário” do livro Conceitos e 

Contextos (p. 62), o significado de eficiência energética. 

A partir do significado encontrado pelos estudantes, 

peça que leiam e pesquisem no mesmo livro, na seção 

“Usando bem a nossa energia” (p.56): quais setores 

da sociedade consomem mais energia; quais os 

principais usos de energia elétrica em residências; 

participação dos consumidores na promoção da 

eficiência energética; medidas de incremento 

(aumento) de eficiência energética; importância do uso 

do aquecimento da água por meio da energia solar e 

hábitos energeticamente eficientes.

Vamos assistir ao episódio 3 – “Sociedade e ambiente 

+ perdas energéticas”, da série Vida de República, 

para compreender a abrangência dessa questão: a 

eficiência energética e o uso responsável da energia é 

responsabilidade de todos!

Partindo para ação
Após assistirem ao vídeo, faça uma roda de conversa 

e proponha um debate sobre como os estudantes 

percebem a questão das perdas de energia que 

são decorrentes do mau uso ou do uso irregular da 

energia. O objetivo desse debate é que percebam que 

as perdas por uso irregular causam prejuízos a todos, 

inclusive, diminuindo a qualidade da energia que 

chega em cada consumidor (residencial, industrial, 

comercial etc.) e até causando danos aos aparelhos 

elétricos. Aproveite para provocar uma reflexão: 

a eficiência energética não depende somente 

de ações ou programas governamentais, mas da 

mudança de atitude dos consumidores no uso da 

energia, tornando-se mais responsáveis e evitando 

HABILIDADE BNCC  
EF II - 9o ANO - EF09C107

Discutir o papel do avanço tecnológico 

na aplicação das radiações na medicina 

diagnóstica (raio-X, ultrassom, 

ressonância nuclear magnética) e no 

tratamento de doenças (radioterapia, 

cirurgia ótica a laser, infravermelho, 

ultravioleta etc.).  
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o desperdício. A redução do desperdício tem 

implicações em outros setores da sociedade. O uso 

eficiente da energia elétrica pode ampliar, também, 

o investimento em tecnologias para a área da saúde, 

por exemplo.

Aproveite para destacar a importância do uso 

da energia nos avanços tecnológicos na área da 

medicina diagnóstica. O desejável é que mais 

pessoas tenham acesso a diagnósticos mais precisos 

de doenças que, identificadas em tempo, podem ser 

tratadas e salvar vidas. É importante destacar para 

os estudantes que o desenvolvimento e a utilização 

desses recursos só são possíveis com a garantia do 

fornecimento de energia de forma estável e segura. 

Proponha aos estudantes que assistam ao vídeo: 

“Diagnóstico por imagem: como funciona? (Raios-X, 

Tomografia, Ressonância Magnética, Ultrassom)” 

– Globo Ciência: <https://www.youtube.com/
watch?v=6bMe7m8_O08&t=288s> (acesso em 

fevereiro de 2020).

Após assistirem ao vídeo, proponha a visita a uma 

unidade de saúde que tenha equipamentos para 

diagnóstico por imagem, para conversar com 

um especialista e perguntar sobre: qual o gasto 

energético para seu pleno funcionamento, quais 

as condições necessárias para o bom uso desses 

equipamentos, qual o perfil do profissional que atua 

nessa área, tanto na área médica, como no suporte e 

manutenção desses equipamentos?

Para embasar melhor as questões sobre o perfil dos 

profissionais que atuam nesse setor de medicina 

diagnóstica e ampliar o conhecimento sobre o 

mundo do trabalho, assista com a turma ao Episódio 

10 – “Novas Profissões” – da série Tá ligado? O 

programa 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.

Após a visita e com base no que aprenderam sobre 

como a utilização eficiente e responsável da energia 

pode contribuir para melhorar a qualidade de vida de 

cada um e de todos, reveja criticamente com a turma 

as respostas à questão do Para Começar. 

Por fim, peça aos estudantes que construam um 

painel com as ações que os consumidores podem 

adotar para evitar o desperdício de energia, melhorar 

a eficiência energética e, dessa forma, contribuir 

para reduzir a necessidade de construir mais e mais 

centrais geradoras (usinas) de energia.

Dica
QUE TAL PROPOR AOS 

ESTUDANTES QUE A VISITA 

E AS ENTREVISTAS SEJAM 

REGISTRADAS EM VÍDEO E FOTOS, 

COM O USO DO CELULAR? 

Convide professor(es) de português 

da turma, e outros que se interessem 

ou tenham experiência com esse 

tipo de trabalho, para colaborar na 

elaboração das questões e no roteiro 

da visita. Assista com os estudantes 

a algumas reportagens veiculadas 

na mídia televisiva e observem como 

atuam os repórteres e como são feitas 

as imagens. Organize os grupos de 

acordo com as aptidões: elaboração 

do roteiro da entrevista, câmera e 

auxiliar, fotógrafo e auxiliar e outros 

que considera. Se possível, faça com 

os selecionados uma visita prévia ao 

local para conhecer os espaços, pedir 

autorização para as filmagens, fotos e 

para exibir a reportagem na página da 

escola na internet, num blog da turma. 

É importante que a gestão da escola 

saiba antecipadamente da proposta e 

que o material seja utilizado de acordo 

com o que foi autorizado. 
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 25
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DA ENERGIA.

ATUAR COMO PROTAGONISTAS, 
MOTIVADOS E RESPONSÁVEIS PELO 
MELHOR USO DA ENERGIA E SUAS FONTES 
NATURAIS, DIFUNDINDO ALTERNATIVAS  
DE USO EFICIENTE DA ENERGIA. 

tecnologias da informação e comunicação e seu uso 

excessivo. Veja, nas dicas, sugestões de textos sobre 

o tema. Vamos conhecer como as novas tecnologias 

podem auxiliar no uso eficiente da energia elétrica. 

Proponha aos estudantes assistir ao episódio 7 – 

“Cidades inteligentes III”, da série Tá ligado?.

Partindo para ação
Após assistirem ao vídeo, proponha aos estudantes 

que pesquisem o conceito de smart grid. Se a 

escola tiver computadores e internet disponíveis 

para uso dos estudantes, acesse o link <http://
autossustentavel.com/2018/08/smart-grid.
html> (acesso em fevereiro de 2020). Proponha 

que façam uma pequena e rápida pesquisa 

explicando o significado, o funcionamento e os 

benefícios do uso dessa tecnologia para alcançar a 

eficiência energética. Após a pesquisa, convide-os 

a socializarem suas descobertas, expondo-as de 

forma criativa. Provoque-os com questionamentos 

sobre como a tecnologia pode promover o controle 

do uso excessivo de tecnologia, no caso, os 

computadores e outros equipamentos eletrônicos. 

Outro questionamento possível é como o controle 

do consumo real pode “educar” as pessoas no uso 

responsável e consciente da energia elétrica.  

Não é de hoje que a população de muitos países do 

mundo vem se preocupando com as consequências 

do uso de fontes não renováveis para a geração 

de energia, principalmente, as de origem fóssil 

(petróleo e seus derivados). Afinal, foi principalmente 

o uso dessa fonte energética que proporcionou 

a transformação do modo de vida das pessoas, 

tornando-as dependentes do bem-estar que ela 

proporciona, mas com alto custo socioambiental. 

Assista com os estudantes ao vídeo a história das 

coisas (dublado) <https://www.youtube.com/
watch?v=7qFiGMSnNjw> (acesso em fevereiro de 

2020). Após assistirem ao vídeo, organize um debate 

sobre o processo de transformações econômicas, 

socioambientais e políticas apresentadas no vídeo 

e sua relação com o crescimento da produção e o 

consumo de energia por toda a humanidade. Como os 

estudantes avaliam as propostas apresentadas no vídeo 

para reverter o consumo desenfreado, a degradação 

ambiental e as desigualdades sociais mais graves, como 

a distância entre ricos e pobres, entre possuidores e 

(des)possuidores de direitos humanos fundamentais: 

saúde, educação, água tratada e saneamento básico.

HABILIDADE BNCC  
EF II - 9o ANO - EF09C106

Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas frequências, 

fontes e aplicações, discutindo e 

avaliando as implicações de seu 

uso em controle remoto, telefone 

celular, raios-X, forno de micro-ondas, 

fotocélulas etc.

Para começar
Você já ouviu falar em poluição eletromagnética? Sabe 

o que significa? Peça que respondam rapidamente e 

sem qualquer consulta. Registre as respostas, sem 

interferir. Vá destacando as mais frequentes. 

Para ref letir
Você saberia definir o que é poluição e quais 

os seus efeitos na saúde humana e do meio 

ambiente? O crescente uso de novas tecnologias 

de comunicação, como celulares ou smartphones, 

wi-fi e outros equipamentos que usam emissão e 

recepção de ondas eletromagnéticas não ionizantes, 

também conhecidas como ondas de rádio, vem 

proporcionando um tempo maior de exposição das 

pessoas a esse tipo de radiação, e já desperta o 

interesse científico na investigação dos possíveis 

efeitos sobre a saúde humana e do ambiente em 

que há maior concentração de usuários dessas 

tecnologias, os grandes centros urbanos. Nada 

de alarmismos desnecessários, mas já se fala na 

poluição eletromagnética, cujo foco principal são as 
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Por fim, mas não menos importante, como esse 

vídeo se relaciona com o movimento promovido 

pela adolescente sueca Greta Thunberg? O que 

os estudantes sabem a respeito? Como avaliam o 

movimento de jovens no mundo, inclusive no Brasil, 

pelas mudanças sociais, políticas e econômicas 

defendidas pelos seus pares, com o objetivo de 

salvar o Planeta para a sua e as futuras gerações? 

Como você e seus colegas podem mobilizar na 

sua escola a discussão sobre redução de impactos 

socioambientais negativos, no Brasil e no mundo, 

decorrentes do consumo excessivo de energia 

e distribuição desigual dos benefícios que ela 

proporciona? Que tal iniciar com uma sondagem 

junto aos demais estudantes da escola: qual a sua 

opinião sobre as manifestações de adolescentes 

e jovens, pelo mundo, com relação às mudanças 

climáticas? A partir do resultado dessa pesquisa de 

opinião, oriente os estudantes, em conjunto com 

outros professores, sobre ações que promovam o 

engajamento de mais estudantes nessa discussão e 

na elaboração de propostas concretas de mudança 

de hábitos e atitudes!!!  

Essas atividades, especialmente as finais, podem 

ser de muito proveito para todos os professores 

da escola, independentemente da disciplina que 

lecionam. Convide os seus colegas para assistirem 

aos vídeos e planejarem um belo trabalho integrado, 

com ênfase no protagonismo dos adolescentes. 

Bom trabalho! 

Dica
TEXTOS SUGERIDOS SOBRE 

POLUIÇÃO ELETROMAGNÉTICA: 

LEIA ANTES DE APRESENTAR 

AOS ESTUDANTES, PARA 

LEITURA CRÍTICA:

“Celular e ondas eletromagnéticas” 

<https://www.ecycle.com.
br/component/content/
article/63/2008-antenas-uso-
consumo-aparelho-telefone-celular-
celulares-wi-fi-wifi-estudos-
apontam-riscos-exposicao-ondas-
eletromagneticas-saude-cancer-
tumores-malignos-dicas-cuidados-
necessarios.html>  
(acesso em fevereiro de 2020).

“Poluição eletromagnética” 

<https://centraldolixo.com.br/
poluicao-eletromagnetica/>  
(acesso em fevereiro de 2020).

Greta Thunberg: “Ativista Greta 

Thunberg começa viagem de barco 

para participar de evento na ONU” 

<https://epocanegocios.globo.com/
Mundo/noticia/2019/08/ativista-
greta-thunberg-comeca-viagem-de-
barco-para-participar-de-evento-da-
onu.html>  

(acesso em fevereiro de 2020).
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A BNCC do Ensino Médio 
apresenta habilidades 
que se desenvolvem 
em toda essa etapa de 
escolarização, sem dividi-
la por ano de escolaridade. 
Com o intuito de dialogar de 
forma mais efetiva com essa 
proposição, apresentamos 
Situações Pedagógicas 
para o Ensino Médio 
divididas em duas partes.

Na primeira parte, encontramos duas sessões: para 

começar e para refletir, ambas já vistas anteriormente. 

A segunda parte apresenta três propostas de 

atividades que, embora interligadas com a primeira 

parte, apresentam diferentes graus de complexidade.  

Contudo é importante destacar que as atividades 

(Partindo para ação 1, 2 e 3) não seguem uma 

lógica linear, isto é, o “partindo para ação 1” não 

é necessariamente uma atividade para o 1o ano e 

assim sucessivamente. Caberá ao docente de cada 

turma avaliar o grau de complexidade adequado 

à sua turma e ao seu momento. Sendo assim, 

podemos ter turmas do 1o ano em que a atividade 3 

seja perfeitamente adequada ao momento da turma 

e, por isto, deva ser trabalhada.

Assim, as sugestões não se propõem à seriação 

e não se superpõem à avaliação docente sobre o 

processo de ensino-aprendizagem que deve se 

desenvolver. Elas têm o propósito de favorecer a 

adequação do projeto Energia que Transforma ao 

planejamento docente.

Outro aspecto a considerar diz respeito à articulação 

entre as habilidades da BNCC e as habilidades do 

Projeto Energia que Transforma. As habilidades BNCC 

são extensas e apresentam diversos aspectos 

sobre um tema. As Situações Pedagógicas foram 

desenvolvidas a partir de um ponto de confluência 

entre ambas, sem a intenção de abranger todos os 

aspectos presentes na habilidade da BNCC.

Em vários momentos, indicamos a possibilidade 

de integração com professores de outras áreas de 

conhecimento, tanto aquelas que tradicionalmente 

compõem a área das Ciências da Natureza e 

Tecnologia quanto de outras áreas que estão 

presentes na BNCC do Ensino Médio. Acreditamos 

que os saberes que constituem todas as áreas 

para o conhecimento, a consciência social e a 

ética necessários contribuem igualmente para o 

desenvolvimento das habilidades do Projeto para a 

eficiência energética. 

Sabemos que não existe um modelo de integração, 

e que cada contexto escolar é único. A integração 

entre os professores da escola, entre a escola e 

a comunidade escolar depende do contexto de 

cada unidade. Contudo, o Projeto mantém a sua 

base multidisciplinar e de fomento à relação com 

a comunidade. Assim, estes incentivos serão 

encontrados em várias Situações Pedagógicas. 

Disponibilizamos, por meio das Situações 

Pedagógicas, grande variedade de propostas de 

ação, com utilização de materiais do kit Energia que 

Transforma e outros disponíveis, como vídeos, links, 

artigos etc. Estes se constituem como “caminhos 

possíveis” e, mais uma vez, cabe a você, educador, 

analisar as possibilidades concretas de sua execução. 

Esperamos que este material auxilie, não só no 

desenvolvimento do Projeto, mas que contribua com 

sua prática docente.

Mais do que habilidades, o Projeto Energia que 

Transforma, por intermédio da metodologia e 

das situações de aprendizagem propostas, visa à 

construção coletiva de uma educação de qualidade, 

que provoque nos nossos jovens o desejo de estar na 

escola e de se transformar junto com ela.
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Matriz de Referência  
para o Ensino Médio

COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO  DE 

ENERGIA, SUA ORIGEM 

E SUA  CAPACIDADE 

DE TRANSFORMAÇÃO

Conceituar 
energia e recursos 
energéticos.

EM13CNT102  
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir 

protótipos de sistemas térmicos que visem à 

sustentabilidade, considerando sua composição 

e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre 

seu funcionamento, considerando também o uso 

de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de 

estimativas e no apoio à construção dos protótipos. 

EM13CNT309  
Analisar questões socioambientais, políticas e 

econômicas relativas à dependência do mundo atual 

em relação aos recursos não renováveis e discutir a 

necessidade de introdução de alternativas e novas 

tecnologias energéticas e de materiais, comparando 

diferentes tipos de motores e processos de produção de 

novos materiais. 

EM13CNT310  
Investigar e analisar os efeitos de programas de 

infraestrutura e demais serviços básicos (saneamento, 

energia elétrica, transporte, telecomunicações, cobertura 

vacinal, atendimento primário à saúde e produção de 

alimentos, entre outros) e identificar necessidades locais 

e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar 

e/ou promover ações que contribuam para a melhoria na 

qualidade de vida e nas condições de saúde da população. 

Conhecer as 
diferentes fontes de 
energia.

EM13CNT105  
Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos 

de fenômenos naturais e da interferência humana sobre 

esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou 

coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. 

EM13CNT309  
Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas 

relativas à dependência do mundo atual em relação aos 

recursos não renováveis e discutir a necessidade de 

introdução de alternativas e novas tecnologias energéticas 

e de materiais, comparando diferentes tipos de motores e 

processos de produção de novos materiais. 
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO  DE 

ENERGIA, SUA ORIGEM 

E SUA  CAPACIDADE 

DE TRANSFORMAÇÃO

Conhecer as 
possibilidades de 
transformação da 
energia.

EM13CNT102  
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir 

protótipos de sistemas térmicos que visem à 

sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos 

das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, 

considerando também o uso de tecnologias digitais que 

auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção 

dos protótipos. 

EM13CNT103 
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens 

para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação 

em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, 

na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. 

EM13CNT106 
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos 

digitais, tecnologias e possíveis soluções para as demandas 

que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o 

consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade 

de recursos, a eficiência energética, a relação custo/

benefício, as características geográficas e ambientais, a 

produção de resíduos e os impactos socioambientais e 

culturais.

EM13CNT107  
Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o 

funcionamento de geradores, motores elétricos e seus 

componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e 

dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos 

de transformação e condução de energia envolvidos - com 

ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais -, para 

propor ações que visem a sustentabilidade.

EM13CNT301 
Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar instrumentos de medição e 

representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou 

resultados experimentais para construir, avaliar e justificar 

conclusões no enfrentamento de situações-problema sob 

uma perspectiva científica.
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO 

 DE ENERGIA, SUA 

ORIGEM E SUA 

 CAPACIDADE DE 

TRANSFORMAÇÃO

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

EM13CNT101  
Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de 

aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações 

em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de 

movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos 

em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem 

o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos 

naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 

EM13CNT104 
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, 

considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de 

diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição 

a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções 

individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. 

EM13CNT105 
Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de 

fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, 

para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem 

consequências nocivas à vida.

EM13CNT106 

Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 

tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem 

a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia 

elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência 

energética, a relação custo/benefício, as características 

geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos 

socioambientais e culturais.

EM13CNT 206  
Discutir a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas 

ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.  

EM13CNT302 
Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 

resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, elaborando 

e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, símbolos, códigos, 

sistemas de classificação e equações, por meio de diferentes 

linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover debates 

em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevância 

sociocultural e ambiental. 

EM13CNT308  
Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos 

e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender 

as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, 

culturais e ambientais. 
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Compreender a 
relação entre o 
desenvolvimento 
econômico e 
social do país, 
o aumento 
do consumo 
de energia e 
seus possíveis 
impactos 
socioambientais.

EM13CNT101  
Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos 

e de aplicativos digitais específicos, as transformações e 

conservações em sistemas que envolvam quantidade de 

matéria, de energia e de movimento para realizar previsões 

sobre seus comportamentos em situações cotidianas e 

em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento 

sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a 

preservação da vida em todas as suas formas. 

EM13CNT103 
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens 

para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação em 

equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na 

indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica. 

EM13CNT107 
Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o 

funcionamento de geradores, motores elétricos e seus 

componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e 

dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de 

transformação e condução de energia envolvidos - com ou sem 

o uso de dispositivos e aplicativos digitais -, para propor ações 

que visem a sustentabilidade.

EM13CNT206 
Discutir a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas 

ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. 

COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

Conhecer 
possibilidades 
de utilização 
eficiente 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.

EM13CNT102  
Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir 

protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, 

considerando sua composição e os efeitos das variáveis 

termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando 

também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo 

de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.

EM13CNT104 
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, 

considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de 

diferentes materiais e produtos, como também o nível de exposição 

a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções 

individuais e/ou coletivas para seus usos e descartes responsáveis. 

EM13CNT308 
Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos 

e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender 

as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, 

culturais e ambientais. 

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE 

DE CADA UM NO USO 

DA ENERGIA
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

RECONHECIMENTO 

DA RESPONSA- 

BILIDADE DE CADA 

UM NO USO DA 

ENERGIA

Compreender 
a importância 
da eficiência 
energética 
para o bem-
estar local e 
para a vida no 
planeta.

EM13CNT101  
Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de 

aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações 

em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de 

movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos 

em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem 

o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos 

naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 

EM13CNT106 
Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, 

tecnologias e possíveis soluções para as demandas que envolvem a 

geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, 

considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a 

relação custo/benefício, as características geográficas e ambientais, a 

produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais.

EM13CNT107 
Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento 

de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, 

transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base 

na análise dos processos de transformação e condução de energia 

envolvidos - com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais -, 

para propor ações que visem a sustentabilidade.

EM13CNT206 

Discutir a importância da preservação e conservação da 

biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e 

quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas 

ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.  

EM13CNT308 
Investigar e analisar o funcionamento de equipamentos elétricos 

e/ou eletrônicos e sistemas de automação para compreender 

as tecnologias contemporâneas e avaliar seus impactos sociais, 

culturais e ambientais. 

EM13CNT309 
Analisar questões socioambientais, políticas e econômicas relativas à 

dependência do mundo atual em relação aos recursos não renováveis 

e discutir a necessidade de introdução de alternativas e novas 

tecnologias energéticas e de materiais, comparando diferentes tipos 

de motores e processos de produção de novos materiais. 

EM13CNT310  
Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura e 

demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, transporte, 

telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento primário à saúde 

e produção de alimentos, entre outros) e identificar necessidades 

locais e/ou regionais em relação a esses serviços, a fim de avaliar e/ou 

promover ações que contribuam para a melhoria na qualidade de vida 

e nas condições de saúde da população.
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE  

DE CADA UM NO USO 

DA ENERGIA

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

EM13CNT103  
Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens 

para avaliar as potencialidades e os riscos de sua aplicação 

em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, 

na indústria, na agricultura e na geração de energia elétrica.

EM13CNT104 
Avaliar os benefícios e os riscos à saúde e ao ambiente, 

considerando a composição, a toxicidade e a reatividade de 

diferentes materiais e produtos, como também o nível de 

exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo 

soluções individuais e/ou coletivas para seus usos e 

descartes responsáveis.  

EM13CNT105 
Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de 

fenômenos naturais e da interferência humana sobre esses 

ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que 

minimizem consequências nocivas à vida.  

EM13CNT302 
Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, 

resultados de análises, pesquisas e/ou experimentos, 

elaborando e/ou interpretando textos, gráficos, tabelas, 

símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, 

por meio de diferentes linguagens, mídias, tecnologias 

digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo 

a participar e/ou promover debates em torno de temas 

científicos e/ou tecnológicos de relevância sociocultural e 

ambiental.

EM13CNT310 
Investigar e analisar os efeitos de programas de infraestrutura 

e demais serviços básicos (saneamento, energia elétrica, 

transporte, telecomunicações, cobertura vacinal, atendimento 

primário à saúde e produção de alimentos, entre outros) e 

identificar necessidades locais e/ou regionais em relação 

a esses serviços, a fim de avaliar e/ou promover ações 

que contribuam para a melhoria na qualidade de vida e nas 

condições de saúde da população.
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Situações 
Pedagógicas 
sugeridas

SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 1
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO

CONCEITUAR ENERGIA E  
RECURSOS ENERGÉTICOS.

para que a troca entre os grupos seja estimulada. 

Utilizando os itens recebidos, cada integrante do 

grupo deve ornamentar o seu retalho, tendo como 

tema ENERGIA E SUSTENTABILIDADE. Depois da 

etapa individual, os componentes do grupo juntam 

seus retalhos, formando o retalho do grupo. Esta 

etapa deve acontecer em cada grupo e, ao final, 

teremos quatro retalhos, um representando cada 

grupo. O mediador deve perguntar como foi a 

experiência individual e coletiva e o que eles acharam 

do resultado. Por exemplo, em que medida o retalho 

do grupo do governo representa a visão que o grupo 

tem desse segmento no tema em questão.

Após os comentários, propor aos participantes que 

juntem os tecidos criados pelos quatro grupos numa 

única colcha de retalhos. Destaque que a colcha de 

retalhos é fruto de um trabalho coletivo e expressa 

diversidade de conhecimentos e experiências sobre 

o tema. Associe o modo de trabalho utilizado a 

possíveis soluções para a questão energética no 

Brasil e no mundo: para resolver esse desafio, todos 

devem estar envolvidos. Cada um será responsável 

por parte da solução.

Para ref letir
Utilize os trechos do texto “Brasil no século XXI; 

potência energética ambiental” (p.107) do livro 

Conceitos e Contextos, para promover a reflexão 

sobre questões como: qual a importância da energia 

elétrica no cotidiano da vida nas grandes cidades? 

De onde vem a energia elétrica que consumimos? 

Quem são os responsáveis pela produção e pela 

distribuição da energia que chega até você? Como 

eles se relacionam? O texto promove o conhecimento 

da matriz energética do Brasil e das diferentes fontes 

de eletricidade no Brasil e no mundo.

Partindo para ação 1
Você já se imaginou viver um dia sem energia elétrica? 

Qual a importância da energia elétrica no seu cotidiano?

Solicite que façam uma lista das principais atividades 

que deixariam de realizar se a energia elétrica 

faltasse por um dia em sua vida. E na escola? Peça 

aos estudantes que façam uma lista com todos os 

espaços da escola e dos equipamentos que utilizam 

energia elétrica: lâmpadas, ar-condicionado ou 

ventiladores, tomadas para ligar os aparelhos etc. Ao 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT310

Investigar e analisar os efeitos de 

programas de infraestrutura e demais 

serviços básicos (saneamento, energia 

elétrica, transporte, telecomunicações, 

cobertura vacinal, atendimento 

primário à saúde e produção de 

alimentos, entre outros) e identificar 

necessidades locais e/ou regionais em 

relação a esses serviços, a fim de avaliar 

e/ou promover ações que contribuam 

para a melhoria na qualidade de vida e 

nas condições de saúde da população. 

Para começar
A realização da Dinâmica da colcha de retalhos 

pode se constituir em um excelente estímulo para 

o entendimento dos diferentes sujeitos sociais 

presentes na construção dessa matriz e de seus 

limites sociais e históricos.

Dinâmica: Divida a turma em grupos. Um grupo 

será o governo, outro representará empresas, um 

terceiro, a comunidade escolar, outro, a sociedade 

civil. Distribua pelos grupos diferentes materiais, 

como retalhos de pano, tesoura, cola, fios de lã, fita 

adesiva e outros que possam enriquecer a dinâmica. 

Cada grupo receberá apenas alguns dos materiais 
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lado de cada espaço, eles podem registrar o tempo de 

utilização. Por exemplo: Auditório: tomadas, lâmpadas, 

ar-condicionado (utilizado apenas em dias de eventos 

- projeção de 5 horas por mês).

Faça com sua turma um painel com todos os dados 

que foram coletados. Após o levantamento, assista 

com eles ao episódio 2, “Escola sustentável” da série 

Tá ligado? e promova uma reflexão sobre as práticas 

utilizadas pela escola Estadual Erich Walter Heine 

apresentada no vídeo. Quais destas práticas poderiam 

ser utilizadas na sua escola? Retome o painel com os 

levantamentos feitos e solicite que eles apresentem 

ideias para reduzir o gasto de energia na escola.

Partindo para ação 2
Promova um debate com os estudantes sobre a 

necessidade de a escola rever o seu sistema elétrico 

ou avaliar o projeto de reforma já realizado.

Os estudantes podem se organizar e entrevistar o 

diretor e a equipe administrativa para conhecer o total 

de energia elétrica consumida na escola e as atividades 

que necessitam de uma quantidade maior de energia. 

É possível que a escola tenha um projeto de reforma 

ou que tenha passado por reformas recentes no 

seu sistema elétrico. Os estudantes devem buscar 

conhecer o projeto e/ou as mudanças, identificando 

as necessidades apontadas e/ou diferenças entre o 

antigo e o novo sistema elétrico da escola.

Além da análise do sistema elétrico, é interessante 

propor entrevistas com os usuários diretos da energia 

consumida na escola: estudantes, professores, 

merendeiras, inspetores. A partir dessas entrevistas e 

da observação mais sistemática do uso de energia na 

escola, a turma deve traçar um plano estratégico de 

uso racional de energia na unidade e apresentá-lo aos 

integrantes da comunidade escolar. O plano estratégico 

deve ser divulgado na escola, e as ações que envolvem 

consumo de energia elétrica de cada segmento da 

comunidade escolar devem ser identificadas. 

A partir desse momento, é interessante que a turma 

acompanhe o consumo mensal da escola por meio da 

conta de luz e divulgue os diferenciais encontrados. 

A conta da escola diminuiu após o planejamento 

coletivo? Que medidas podem ser consideradas 

mais eficazes para o sucesso do projeto? Em caso de 

aumento do consumo e/ou manutenção dos gastos, 

deve-se analisar se as medidas acordadas estão 

sendo realmente efetivadas ou se elas necessitam ser 

reavaliadas. Converse com sua turma que é comum 

um projeto coletivo necessitar de ajustes ao longo 

de sua implementação e que o controle e a avaliação 

sistemáticos são necessários. Que tal fazer cartazes 

para mobilizar a comunidade escolar?

Partindo para ação 3
Promova um debate com os estudantes sobre a 

necessidade de a escola rever o seu sistema elétrico 

ou avaliar o projeto de reforma já realizado.

Os estudantes devem buscar conhecer o projeto 

de sistema elétrico da escola e/ou as mudanças, 

identificando as necessidades apontadas e/ou 

diferenças entre o antigo e o novo sistema elétrico 

da escola, se for o caso. Em termos gerais, podemos 

considerar que a energia elétrica que abastece nossa 

escola é proveniente de qual ou quais fontes?

A ideia é reverter esse quadro e propor uma nova 

“matriz energética” para a nossa escola. Que fontes 

de energia renováveis podem ser usadas? Se for 

possível, a turma pode pesquisar e elaborar aparelhos 

que utilizem a energia do sol, dos ventos e mesmo da 

água para substituição da energia elétrica utilizada. 

É importante perceber que podemos diminuir o 

consumo de energia proveniente da energia elétrica, 

criando instrumentos que reduzam a utilização de 

equipamentos elétricos, como o reúso de água ou 

a captação de água da chuva, que podem reduzir a 

necessidade de utilização da bomba de água movida a 

energia elétrica.

Dica
EXIBIR EPISÓDIO 1, “EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NAS RESIDÊNCIAS”, 

DA SÉRIE VIDA DE REPÚBLICA, 

PARA A COMUNIDADE ESCOLAR, 

INSTIGANDO O DIÁLOGO SOBRE 

O USO CONSCIENTE DA ENERGIA, 

EVITANDO DESPERDÍCIOS, 

GERANDO ECONOMIA E 

SUSTENTABILIDADE.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 2
CONHECER AS DIFERENTES  
FONTES DE ENERGIA.

COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

Para começar
Vamos trocar energia? Que tal aproveitar esta nossa 

capacidade de gerar energia a partir do movimento e 

aquecer o grupo fazendo o jogo da teia de energia? 

Este jogo é bom para despertar o grupo, trabalhar seu 

foco e sua concentração. Peça aos participantes para 

formarem um círculo. Friccione as palmas de suas 

mãos e explique que está gerando uma corda, feita de 

energia invisível. Conte que, quando quiser se ligar a 

alguém, irá direcionar seu olhar para esta pessoa e, ao 

mesmo tempo, bater uma palma, como se lançasse a 

energia na direção dela. E assim, segue o jogo da teia 

de energia: quem recebe a corda, lança adiante usando 

os mesmos recursos – o olhar direcionado e o som da 

batida das palmas, lançando a energia com as mãos, que 

também apontam para quem ela está sendo lançada. À 

medida que o grupo for ficando aquecido e as pessoas 

concentradas, aumentem a velocidade de lançamento 

da corda. Quando achar que a dinâmica já está bem 

ágil, com o grupo bem desperto e atento, e julgar 

que é hora de encerrar o movimento, espere alguém 

lançar a corda de volta para você, ou entre na roda, 

interferindo num lançamento feito para outra pessoa, 

agarre a corda imaginária e guarde-a no bolso. Será que 

alguém gostaria de comentar o jogo? Todos se sentiram 

integrados a uma teia de energia? Será, na realidade, que 

não estamos todos conectados por meio da energia?

Para ref letir
Após assistir ao episódio 19, “Diversificação da Matriz 

Energética” da série Tá ligado?, incentive os estudantes 

a trocarem ideias sobre possíveis formas de obter 

energia elétrica. Amplie a reflexão, questionando sobre 

outras formas de produção de energia elétrica, as 

chamadas energias renováveis ou alternativas.

Partindo para ação 1
Divida a turma em grupos e os instigue a pesquisarem 

na internet formas de gerar energia elétrica a partir do 

corpo humano. É possível conseguir energia do corpo 

humano em quantidade suficiente para abastecer 

cidades, por exemplo? 

Caso queira facilitar o caminho para a pesquisa sobre 

formas de se produzir energia por meio do corpo, 

indique: <https://www.ecycle.com.br/> (acesso 

em fevereiro de 2020). Nesse site, eles encontrarão 

diversas formas de aproveitamento do corpo para a 

produção de energia elétrica.

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT309

Analisar questões socioambientais, 

políticas e econômicas relativas à 

dependência do mundo atual em 

relação aos recursos não renováveis e 

discutir a necessidade de introdução 

de alternativas e novas tecnologias 

energéticas e de materiais, 

comparando diferentes tipos de 

motores e processos de produção de 

novos materiais. 
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Em geral, nosso corpo não gera energia suficiente 

para abastecer uma cidade ou um bairro, mas é 

possível encontrar outras fontes renováveis para 

produzir energia elétrica em maior quantidade.

Após a pesquisa, assista ao episódio 1, “Pedal 

sustentável” da série Tá ligado?  Para ampliar o 

conhecimento utilize o livro Conceitos e Contextos. 

Na primeira parte, são apresentados os conceitos 

de recursos naturais renováveis e não renováveis, 

além de diversas fontes de energia. Proponha uma 

atividade complementar: explorar esses conteúdos 

e socializar suas descobertas na forma de cartazes 

explicativos sobre cada uma das fontes. Pode-se 

dividir a turma por fontes para que cada grupo traga 

surpresas para os outros em seu cartaz. Após a 

socialização, sugira que, em plenária, a turma forme 

uma tabela comparativa com as diferentes formas de 

geração, identificando as vantagens e desvantagens 

de cada uma delas.

Partindo para ação 2
Assista com a turma ao episódio 22 da série Tá 

Ligado? “Filme Fotovoltaico Orgânico” que apresenta 

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. Depois, divida a turma em grupos e peça 

que eles troquem ideias sobre a importância do 

aproveitamento da energia que vem do sol.

Represente o sol no centro de um papel pardo e 

peça a cada grupo que desenhe nesse papel formas 

de energia relacionadas ao sol. Depois, espalhe os 

cartazes no centro da sala e peça para cada grupo 

escolher uma imagem que não seja de sua autoria 

para comentar. 

Promova a troca de ideias e o debate. Após o debate, 

indique a leitura do texto “Energia que vem do Sol”, 

Conceitos e Contextos (p.159). Após a leitura do texto, 

explore o mapa do Atlas Solarimétrico do Brasil. 

Solicite que localizem o seu estado no mapa para 

comparar o número de horas de sol por dia entre o 

seu e outros estados brasileiros. Promova a reflexão: 

qual o potencial do seu estado para produzir energia 

elétrica a partir da energia solar?

Partindo para ação 3
Divida a turma em dois grupos temáticos: um grupo 

terá como base de pesquisa o texto “Energia eólica” 

e o segundo grupo deverá ter como base o texto 

“Energia solar fotovoltaica”, ambos disponíveis 

no livro Conceitos e Contextos (p.152 e p.162 

respectivamente).  

Os grupos podem ampliar suas pesquisas sobre 

essas formas de energia na internet. Instigue-os 

a fazerem modelos de painel fotovoltaico, no caso 

do aproveitamento da energia do sol, e de turbinas 

eólicas, no caso da energia eólica. Após a pesquisa, 

cada grupo deverá apresentar para o restante da 

turma a forma de energia estudada, levantando as 

vantagens e desvantagens na produção de energia 

elétrica, comparando com a energia proveniente das 

hidrelétricas e do petróleo.

Ao final das apresentações, oriente que a turma, 

coletivamente, proponha a ampliação de um 

tipo de energia alternativa na matriz energética 

brasileira. Eles devem considerar as condições 

socioeconômicas (custo de implantação) e 

ambientais de cada uma das fontes. 

Dica
PARA SABER MAIS DETALHES 

SOBRE OS TEMAS TRATADOS 

AQUI, CONSULTE: VIDA DE 

REPÚBLICA, EPISÓDIO 5, 

“ENERGIAS RENOVÁVEIS: 

TECNOLOGIAS E PERSPECTIVAS 

BRASILEIRAS”.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 3
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DAS 
TRANSFORMAÇÕES DA ENERGIA.

Para ref letir
Faça a exibição do primeiro bloco do episódio 2, “Energia: 

conceitos”, da série Vida de República. Incentive os 

estudantes a trocarem ideias sobre a importância do 

uso da energia elétrica no nosso cotidiano. Eles podem 

ser divididos em grupos para refletir sobre as situações 

reais apresentadas no episódio, como os perigos e 

limites de se viver com luz irregular, ou viver sem luz 

elétrica. Além das soluções apresentadas no episódio, 

incentive os estudantes a pensarem em outras soluções 

para os casos apresentados.

Partindo para ação 1
Divida a turma em grupos. Cada grupo ficará 

responsável por elaborar uma lista do uso de energia 

elétrica em uma atividade e/ou espaço social, por 

exemplo, na residência, na escola, nas atividades de 

lazer, estudo, trabalho.

Após esse levantamento, a turma, coletivamente, 

irá escolher espaços/atividades considerados mais 

relevantes e indicar as transformações de energia que 

ocorrem em cada atividade listada.

ESPAÇO ATIVIDADE
TEMPO  
DE USO

TRANSFORMAÇÃO  
ENERGÉTICA

Casa Passar roupa
Energia elétrica - 

energia térmica

Solicite que cada estudante, individualmente, e 

posteriormente em grupo, analise a hipótese inicial 

sobre o uso consciente de energia, a partir dos dados 

levantados. 

Incentive os estudantes a realizarem entrevistas com 

um representante de cada um desses espaços sobre 

como a energia elétrica é utilizada hoje e se poderia 

ser mais bem utilizada. Registre os resultados das 

entrevistas na forma de mural, cartaz, texto coletivo 

ou vídeo, abordando as transformações de energia; 

seus usos no nosso cotidiano. Convide o grupo a 

montar um quadro final sobre o tema, ilustrando com 

desenhos, recortes de jornal ou revista e textos. 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT301

Construir questões, elaborar 

hipóteses, previsões e estimativas, 

empregar instrumentos de medição 

e representar e interpretar modelos 

explicativos, dados e/ou resultados 

experimentais para construir, avaliar e 

justificar conclusões no enfrentamento 

de situações-problema sob uma 

perspectiva científica. 

Para começar
Provoque: como é possível “enxergar” o vento? Como 

se faz para verificar a direção do vento? Desafie 

a turma a descobrir em qual direção o vento está 

soprando. Quais instrumentos são necessários 

para isso? Fazer um experimento de montar uma 

biruta pode ser interessante, abordando os pontos 

cardeais e o uso da bússola, aspectos de geometria e 

aerodinâmica, energia eólica.

Agora, independentemente de qual seja a fonte de 

energia, você utiliza a utiliza de forma consciente em 

seu dia a dia, isto é, sem desperdício? E sua família? 

Poderíamos propor outras maneiras de utilizar energia 

no nosso cotidiano? Converse com seus familiares e 

registre as ideias que forem surgindo.
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Partindo para ação 2
Proponha que cada estudante anote, ao longo de 

um dia, todas as ações em que consome energia, 

registrando o tempo de utilização, a fonte de energia 

utilizada e a transformação energética ocorrida. 

Discuta estas informações com a turma da seguinte 

forma: forme pequenos grupos e peça que analisem 

as informações trazidas pelos integrantes e produzam 

um relatório coletivo. 

Após sintetizadas as informações dos grupos, 

coordene a produção de um relatório coletivo da 

turma. Dessa forma, é possível analisar “o retrato 

de consumo energético da turma” e registrar 

propostas de redução de gasto energético. Pode-

se combinar com a turma a repetição da atividade 

mensalmente ou bimestralmente. Os resultados 

podem ser registrados em um gráfico demonstrativo 

do consumo da turma ao longo do ano, assim como 

uma reflexão do consumo ocorrido, do desperdício e/

ou redução dos gastos. 

A partir do relatório, peça a cada um que elabore uma 

hipótese sobre a sustentabilidade do seu consumo de 

energia da turma. Considerando 0 o nível mais baixo 

de eficiência (muito desperdício) e 10 o nível mais alto 

de eficiência (zero desperdício e formas alternativas 

de utilização de energia), em qual nível você situaria o 

uso de energia em locais como a sua casa, a escola e 

outros frequentados no seu cotidiano? Agora, vamos 

refletir coletivamente sobre as hipóteses trazidas 

e aprender uns com os outros sobre formas de 

transformar nossa realidade.

Importante notar que, embora o instrumento de 

discussão seja o “gasto da turma”, a coleta de dados 

permite que cada estudante faça uma reflexão 

sobre o seu consumo individual e/ou familiar. É 

importante que o nível de eficiência considerado na 

hipótese inicial seja confirmado ou não. A cada ciclo 

de repetição da atividade, se for o caso, uma nova 

hipótese deve ser formulada e confrontada com 

a coleta dos dados da turma. É possível, também, 

propor que a turma elabore uma hipótese, planejando 

o grau de sustentabilidade do próximo ciclo.

Partindo para ação 3
Quando e como a energia proveniente dos 

combustíveis fósseis está presente no nosso 

cotidiano? Depois que todos elaborarem seu mapa de 

uso de combustíveis fósseis, convide-os a socializá-

los com a turma. Para aprofundar essa pesquisa, que 

tal conhecermos um pouco mais sobre combustíveis 

fósseis, sua formação e impactos ambientais?

A turma pode ser dividida em pequenos grupos, com 

o objetivo de pesquisarem sobre como se formam os 

combustíveis fósseis, como eles são utilizados e quais 

os principais impactos socioambientais. Os grupos 

podem ser divididos a partir dos seguintes objetos de 

estudo: Petróleo; Carvão mineral; Gás liquefeito (GLP) 

e Formação do pré-sal. Cada grupo deverá fazer uma 

síntese de sua pesquisa para socializá-la com a turma.

Dica
CONHEÇA UM POUCO MAIS 

SOBRE ESSE ASSUNTO EM:

Conceitos e Contextos: “Aspectos 

técnicos e ambientais da exploração de 

petróleo” (p.121).

Conceitos e Contextos: “Recursos não 

renováveis” (p.30).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 4
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

Para ref letir
Que tal fazer uma lista com todos os produtos 

citados pelos estudantes? Mesmo se todos 

viessem para a escola de bicicleta, estariam usando 

petróleo de alguma maneira? O uso do petróleo 

como combustível é importante e muito difundido 

na sociedade. No entanto, não é apenas utilizando 

combustíveis que consumimos petróleo. São os 

chamados produtos derivados do petróleo, e eles 

estão presentes na nossa roupa, nos cosméticos, no 

xampu, em alguns remédios, nas rodas de bicicleta e 

em todos os plásticos.

Mas, para começar, vamos entender como é formado 

o petróleo e qual foi a sua importância para a formação 

da sociedade atual. O texto “Aspectos técnicos 

e ambientais da exploração de petróleo” (p.121) 

– Conceitos e Contextos, apresenta informações 

importantes sobre a história de utilização do petróleo 

até os dias atuais. A leitura do texto pode ser conjugada 

com uma consulta à Linha do Tempo e, a partir desses 

materiais didáticos, é possível traçar a história da 

utilização do petróleo desde sua descoberta até os dias 

atuais. Os estudantes podem ser divididos em grupos 

para que cada um represente um momento histórico. 

Utilize a própria Linha do Tempo para identificar com 

eles os momentos-chave da história do petróleo e 

proceder à divisão dos grupos. 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT 105

Analisar os ciclos biogeoquímicos e 

interpretar os efeitos de fenômenos 

naturais e da interferência humana 

sobre esses ciclos, para promover ações 

individuais e/ ou coletivas que minimizem 

consequências nocivas à vida.

Para começar
Questione o estudante: Você seria capaz de listar 

quantas coisas compostas de petróleo você já utilizou 

hoje? E, neste exato instante, quantos produtos que 

têm por base o petróleo você está utilizando?
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Partindo para ação 1
A partir da leitura do texto “Aspectos técnicos e 

ambientais da exploração de petróleo” (p.121) no livro 

Conceitos e Contextos, cada grupo pode apresentar 

características marcantes do período histórico 

representado pelo seu grupo. Após a socialização, 

estimule os estudantes a pesquisarem como o 

petróleo é formado. Qual a relação entre o petróleo e 

a emissão de gás carbônico na atmosfera? 

Importante perceber que a formação do petróleo faz 

parte de um ciclo do carbono desde a decomposição 

dos seres vivos ao longo de milhares de anos e 

até a liberação do gás carbônico por meio de sua 

queima como combustível. Instigue os estudantes 

a identificarem, por meio do registro do ciclo do 

carbono, por que os combustíveis derivados do 

petróleo são chamados de combustíveis fósseis e por 

que são considerados uma fonte não renovável.

Após a apresentações, utilize o episódio 3 da série 

Vida de República, “Sociedade e meio ambiente + 

perdas energéticas” e provoque-os a identificarem a 

relação dos combustíveis fósseis com a conjuntura 

energética mais ampla.

Para finalizar, retorne à pergunta inicial presente no 

PARA COMEÇAR: questione o quanto de produtos 

derivados de petróleo nós consumimos e quais ações 

seriam viáveis para diminuirmos esse consumo.

Partindo para ação 2
A partir da leitura do texto “Aspectos técnicos e 

ambientais da exploração de petróleo”, Conceitos 

e Contextos (p.121), cada grupo pode apresentar 

características marcantes do período histórico 

representado pelo seu grupo.

Após a apresentação, convoque os estudantes a 

pesquisarem como o petróleo é formado e qual a 

relação entre o petróleo e a emissão de gás carbônico 

na atmosfera. Importante perceber que a formação 

do petróleo faz parte de um ciclo do carbono, desde a 

decomposição dos seres vivos ao longo de milhares de 

anos até a liberação do gás carbônico por meio de sua 

queima como combustível. Peça que os estudantes 

identifiquem, por meio do registro do ciclo do carbono, o 

motivo pelo qual os combustíveis derivados do petróleo 

são chamados de combustíveis fósseis e por que são 

considerados uma fonte não renovável.

Visualize, com a turma, o vídeo do Inpe, Carbono e Vida. É 

importante registrar e aprofundar cada etapa do ciclo do 

carbono apresentada no vídeo. A presença de átomos de 

carbono na constituição de todos os seres vivos deve ser 

articulada à formação do petróleo, assim como a emissão 

de gás carbônico dos combustíveis fósseis <https://
www.youtube.com/watch?v=ZSiU6N8tBzI> (acesso 

em 20 de fevereiro de 2020).

Peça aos estudantes que pesquisem, além dos 

combustíveis automotivos, em que produtos o 

petróleo é utilizado como matéria-prima. Apresente 

o conceito de Pegada ecológica. Uma metodologia 

“de contabilidade ambiental que avalia a pressão do 

consumo das populações humanas sobre os recursos 

naturais”. É possível encontrar na rede vários sites 

que apresentam o conceito, como <https://www.
wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/pegada_
ecologica/o_que_e_pegada_ecologica/> (acesso 

em fevereiro de 2020). Proponha que os estudantes 

testem sua pegada ecológica, por meio da ferramenta 

disponibilizada pelo Inpe, no endereço <http://www.
suapegadaecologica.com.br/> (acesso em fevereiro 

de 2020). É possível somar a pegada de cada um e 

termos a pegada da turma.

Para finalizar, retorne à pergunta inicial presente no 

PARA COMEÇAR: o quanto de produtos derivados 

de petróleo nós consumimos e quais ações seriam 

viáveis para diminuirmos esse consumo. Trace metas 

coletivas, por exemplo, a diminuição de 10% da 

pegada ecológica da turma, no primeiro semestre.

Dica
DE ONDE VEM PARA ONDE VAI O 

PETRÓLEO? O VÍDEO APRESENTA, 

NA FORMA DE ANIMAÇÃO, A 

FORMAÇÃO DO PETRÓLEO E SUA 

PRESENÇA EM VÁRIOS MATERIAIS 

QUE UTILIZAMOS.

Disponível em <https://www.youtube.
com/watch?v=8Ft4vYSAx4M> 

(acesso em fevereiro de 2020).
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Dica 1
EM CONCEITOS E CONTEXTOS, 

VEJA “MARCOS DA HISTÓRIA DO 

PETRÓLEO NO BRASIL” (P. 44).

Dica 2
O VÍDEO APRESENTA PROJETOS 

DE ESTUDANTES BRASILEIROS 

DO ENSINO MÉDIO PARA A 

REDUÇÃO DE CARBONO. 

VALE A PENA CONFERIR O 

PROTAGONISMO DE JOVENS 

BRASILEIROS.

<https://www.akatu.org.br/noticia 
/video-desafio-co2/>  

(acesso em fevereiro de 2020).

Partindo para ação 3
A partir da leitura do texto “Aspectos técnicos e 

ambientais da exploração de petróleo” (p.121), 

Conceitos e Contextos, cada grupo pode apresentar 

características marcantes do período histórico 

representado pelo seu grupo.

Utilize o episódio 7 da série Vida de República, 

“Transporte”. Questione sobre as fontes energéticas 

utilizadas na matriz brasileira de transportes e 

instigue o grupo a observar qual é a parcela dos 

combustíveis à base de petróleo neste conjunto. 

Que outras fontes de energia podem ser utilizadas 

em nossa malha de transportes?

Após a problematização, estimule os estudantes a 

pesquisarem como o petróleo é formado e qual a 

relação entre petróleo e emissão de gás carbônico 

na atmosfera. Importante perceber que a formação 

do petróleo faz parte de um ciclo do carbono desde a 

decomposição dos seres vivos, ao longo de milhares 

de anos, até a liberação do gás carbônico por meio de 

sua queima como combustível. Procure que os alunos 

identifiquem, por meio do registro do ciclo do carbono, 

o motivo pelo qual os combustíveis derivados do 

petróleo são chamados de combustíveis fósseis e por 

que são considerados uma fonte não renovável.

Trabalhe com a turma a elaboração de algumas 

hipóteses sobre o que pode acontecer com a 

grande interferência da sociedade no ciclo natural 

do carbono. Assista, com os estudantes, ao vídeo 

interativo do Inpe <http://videoseducacionais.
cptec.inpe.br/swf/mud_clima/03_ciclo_do_
carbono/03_ciclo_do_carbono.shtml> (acesso 

em fevereiro de 2020), peça que eles interajam 

com o diagrama que apresenta o Ciclo de carbono 

e analisem as mudanças decorrentes do aumento 

ou da diminuição do gás na atmosfera. Solicite que 

eles destaquem no vídeo a possibilidade de captura 

de carbono na atmosfera por meio do Ciclo de 

carbono. Para finalizar, debata com sua turma sobre 

o que as comunidades podem fazer para diminuir o 

impacto humano no Ciclo de carbono. Apresente 

a eles o conceito de Mercado de Carbono por 

intermédio do vídeo Mercado de Carbono: o que 

é um exemplo brasileiro, produzido pela Fundação 

Getulio Vargas. Disponível em <https://www.
youtube.com/watch?v=Q8gGQXAwIHo> (acesso 

em fevereiro de 2020).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 5
COMPREENSÃO DO CONCEITO 
DE ENERGIA, SUA ORIGEM E SUA 
CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO.

COMPREENDER QUE A PRODUÇÃO E 
O USO DA ENERGIA SEMPRE CAUSAM 
ALGUM IMPACTO SOCIOAMBIENTAL.

texto “Mudanças Climáticas”, Conceitos e Contextos, 

(p.103), para ampliar a reflexão sobre as mudanças 

climáticas ocorridas no Planeta. Quais as suas 

causas? Que fontes de energia agravam a situação? 

Quais as possíveis soluções para o problema?

Partindo para ação 1
Para fazer uma atividade complementar, divida a turma 

em dois grandes grupos. Um grupo deverá apresentar 

uma lista dos principais impactos socioambientais 

negativos das principais fontes energéticas utilizadas 

no Brasil, enquanto o outro grupo deve destacar 

impactos positivos. Para operacionalizar melhor 

o trabalho, cada grande grupo pode ser dividido 

em subgrupos para pesquisar determinada fonte. 

Promova a socialização, incentivando os grupos a 

interagirem nas apresentações. Ao final, a turma deve 

produzir um texto, uma dramatização e/ou painel 

coletivo que expresse o pensamento da turma sobre 

as diferentes formas de energia e seus impactos.

Outro possível desdobramento da pesquisa dos 

grupos é a realização de um Júri Simulado sobre a 

diferentes fontes e seus impactos. Para formação do 

“júri” devem ser sorteados três alunos de cada grupo. 

No fim da apresentação dos grupos, os “jurados” 

devem elaborar um documento, posicionando-se de 

forma consensual sobre a questão.

Partindo para ação 2
Assista com os estudantes o episódio 17 da série 

Tá Ligado? “Aterro sanitário de Manaus”. Provoque-

os a falarem sobre o projeto apresentado no 

programa que contribui para a diminuição de gases 

de efeito estufa. Incentive a troca de ideias sobre a 

importância de se criarem formas de captação ou 

diminuição dos gases de efeito estufa. Incentive-

os a pesquisarem na internet quais as fontes de 

energia relacionadas ao aumento de gases de efeito 

estufa na atmosfera. Promova uma roda de conversa 

para que os estudantes exponham como fizeram a 

pesquisa e socializem os resultados encontrados. 

Evidencie a importância da pesquisa como forma 

de questionamento e das respostas obtidas para a 

formação de opiniões e tomadas de decisão. 

Se possível, realize o visionamento interativo do 

vídeo “Mudanças Climáticas Antropogênicas”, 

disponível no site do Inpe <http://
videoseducacionais.cptec.inpe.br/> (acesso 

em fevereiro de 2020). Esse vídeo discute os 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT 302

Comunicar, para públicos variados, 

em diversos contextos, resultados de 

análises, pesquisas e/ou experimentos, 

elaborando e/ou interpretando 

textos, gráficos, tabelas, símbolos, 

códigos, sistemas de classificação 

e equações, por meio de diferentes 

linguagens, mídias, tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TDIC), 

de modo a participar e/ou promover 

debates em torno de temas científicos 

e/ou tecnológicos de relevância 

sociocultural e ambiental. 

Para começar
Sua turma, com certeza, já ouviu falar em mudança 

climática, certo?  Mas tudo parece tão distante de 

nossas vidas, não é mesmo? O planeta é grande 

demais e nós vivemos aqui no nosso bairro, na nossa 

comunidade e, muitas vezes, não percebemos que 

seremos afetados pelas mudanças e, mais ainda, 

que a nossa forma de viver colabora para que essas 

mudanças ocorram. Estimule a turma a pensar sobre 

essas duas “palavras-ações”: impactado e impactar. 

Peça que expressem na forma de um texto, desenho 

ou de outra forma o que essas palavras representam. 

Para ref letir
Assista com os estudantes o episódio 24 da série 

Tá ligado? “Veículo elétrico”. Questione sobre a 

importância de se criarem alternativas energéticas 

para substituir o combustível derivado do petróleo 

nos carros. Após essa interação, utilize trechos do 
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principais fatores socioeconômicos responsáveis 

pela mudança climática e também apresenta um 

modelo matemático e um diagrama dinâmico. Assim, 

é possível realizar simulações entre o aumento de 

gás carbônico e suas consequências, possibilitando 

formular hipóteses com os estudantes quanto às 

mudanças climáticas e testá-las no diagrama.

Partindo para ação 3
O episódio 9, “Produção de Conhecimento”, da série 

Consciente Coletivo, apresenta uma série de questões 

que podem promover a reflexão sobre a dimensão 

mundial da questão das Mudanças Climáticas e a 

forma como os cientistas e os setores da sociedade 

estão se organizando para enfrentar esta questão. 

Incentive os estudantes para que pesquisem mais 

sobre Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(OSD): o que significa, quais são seus objetivos e 

suas finalidades. O site <https://nacoesunidas.org/
pos2015/> (acesso em fevereiro de 2020) apresenta 

a OSD e todos os 17 caminhos apresentados no 

Consciente Coletivo. A turma pode ser dividida 

em grupos, e cada grupo pode pesquisar um dos 

caminhos apresentados no site.

Além dos OSD, incentive os estudantes a 

conhecerem o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), criado pela ONU em 

2013 para divulgar informações científicas sobre a 

temática das Mudanças Climáticas. O site oficial do 

IPCC está na língua inglesa, mas, se isto dificultar a 

consulta, é possível encontrar várias notícias sobre 

os últimos relatórios divulgados. Além disso, no site 

da ONU Brasil <https://nacoesunidas.org/acao/
mudanca-climatica/> (acessado em fevereiro de 

2020), é possível encontrar informações sobre o 

IPCC e seus relatórios.

Dica
VEJA MAIS INFORMAÇÕES EM: 

CONCEITOS E CONTEXTOS, 

“CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 

E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL” (P.32).

Promova uma roda de conversa para que os 

estudantes exponham como fizeram sua pesquisa e 

os resultados encontrados. Evidencie a importância 

da pesquisa como forma de questionamento e das 

respostas obtidas para a formação de opiniões e 

tomadas de decisão. Incentive a turma a produzir um 

blog com a finalidade de divulgar para sua escola e/ou 

comunidade os impactos provenientes das mudanças 

climáticas. De que forma as mudanças afetam hoje 

ou poderão afetar no futuro a comunidade em que se 

situa a escola? O que podemos fazer coletivamente e 

e/ou individualmente para minimizar esses impactos? 

O blog pode ser ampliado para divulgação de outras 

questões pertinentes ao desenvolvimento do Projeto. 

Caso considere viável, o blog pode ser pensado 

com outros docentes da unidade que participam 

do projeto, envolvendo todos os estudantes 

participantes.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 6
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM NO 
USO DE ENERGIA.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE DA ENERGIA E 
ASSOCIÁ-LAS AO COMPORTAMENTO 
DOS USUÁRIOS – RECONHECENDO A 
DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO DE 
ENERGIA PARA O CONFORTO, BEM-ESTAR 
E O DESPERDÍCIO. 

pesquisa para definir esse conceito, com certeza, nos 

ajudará a avaliar nossas práticas de consumo. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o Consumidor 

consciente é definido por aquele que “leva em conta, ao 

escolher os produtos que compra, o meio ambiente, a 

saúde humana e animal, as relações justas de trabalho, 

além de questões como preço e marca”. E o que são 

empresas ambientalmente responsáveis? Como 

reconhecê-las?

Após a definição, proponha um desafio para a turma: 

vamos consumir energia elétrica de nossa casa de 

forma consciente por uma semana? Peça que registrem 

as modificações que perceberam nas suas atitudes 

durante esse período. Se possível, agende uma visita 

à concessionária de energia local. Como a Empresa 

percebe e se relaciona com o ambiente?

Partindo para ação 1
O game Supereficiente é uma forma bem interessante 

de exercitarmos nossa conduta consciente. Marque 

um tempo para que os estudantes joguem livremente, 

assim, mesmo aqueles que ainda não conhecem o 

jogo poderão participar da atividade. Após esse tempo, 

peça que eles formem pequenos grupos e joguem 

coletivamente, isto é, as decisões devem ser discutidas 

pelo grupo até que a escolha seja da concordância 

de todos. As decisões devem ser registradas por um 

redator do grupo. Por exemplo, se o grupo optou por 

trocar um aparelho de ar-condicionado quebrado 

por um ventilador. O ventilador tinha o selo Procel? 

O grupo investiu em energias alternativas? Ao final 

do tempo estipulado pelo professor, o grupo deve 

avaliar a sua conduta no jogo. Eles foram “jogadores 

conscientes”? Em caso positivo, é importante que 

eles reflitam por que jogando foi possível ser um 

consumidor consciente, enquanto, na realidade, 

poucos pensam sobre essa questão? O resultado da 

atividade de cada grupo deve ser exposto pelo relator 

do grupo. É importante que eles percebam que no jogo, 

possivelmente, eles procuraram adquirir produtos com 

o selo Procel. Isso acontece com os equipamentos 

da sua casa? Quantos equipamentos possuem esse 

selo? E as lâmpadas? Compare as lâmpadas que eles 

escolheram no jogo com as utilizadas em sua casa.

Em relação às lâmpadas LEDs, por exemplo, que alguns 

acreditam que são mais caras e que seus benefícios não 

são proporcionais.  Proponha um cálculo da quantidade 

de economia de energia elétrica que se obtém na 

troca de lâmpadas incandescentes por LEDs. Some os 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT308

Investigar e analisar o funcionamento 

de equipamentos elétricos e/ou 

eletrônicos e sistemas de automação 

para compreender as tecnologias 

contemporâneas e avaliar seus 

impactos sociais, culturais e ambientais. 

Para começar
Peça que cada estudante tente lembrar das últimas 

três coisas que comprou: por que você comprou os 

produtos de uma determinada marca e não de outra? 

Você considera que tem o poder de escolha sobre as 

coisas que você compra? Tem ideia de que tudo que 

compramos gera um impacto ambiental? 

Para ref letir
O episódio 7, “Produção na indústria”, da série 

Consciente Coletivo apresenta questões sobre o uso de 

novas tecnologias nas indústrias para maior eficiência, 

diminuição de custos e menor impacto ambiental. No 

término do programa, Isa deixa uma pergunta “no ar” 

que pode ser um ponto partida sobre nossa reflexão: 

“Você sabe se os produtos que você consome são de 

empresas que se esforçam para produzir com menos 

gasto de energia e menor impacto ambiental?”. Você 

se considera um consumidor consciente? Questione a 

turma a respeito dessas perguntas e peça para que um 

estudante vá registrando as respostas. Será que todos 

sabem o que é ser um consumidor consciente? Uma 
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resultados e descubra com eles a quantidade de energia 

que poderia ser poupada se só usassem lâmpadas LEDS. 

Divida o total da turma pelo número de estudantes que 

participaram da pesquisa para encontrar um número 

médio de economia por pessoa. Pesquise quantos 

habitantes existem em sua cidade e multiplique pelo 

número médio de economia. Multiplique, então, por 365 

dias para saber a economia anual que se poderia obter 

na cidade se apenas lâmpadas LEDs fossem utilizadas. 

Se necessário, retorne ao livro Conceitos e Contextos, 

“Energia e potência” e “Unidades energéticas” (p.16 e 

p.21), e relembre os conceitos básicos, como potência 

e unidades utilizadas na medição do consumo de 

energia. No site da Eletrobras, você encontrará uma 

tabela com uma estimativa do gasto de energia de 

vários aparelhos eletrônicos e alguns tipos de lâmpadas. 

É uma boa fonte de consulta para a realização de 

trabalhos: <https://www.eletrobras.com/pci/main.
asp?View=%7BE6BC2A5F-E787-48AF-B485-
439862B17000%7D> (acesso em fevereiro de 2020).

Durante essa atividade, buscamos entender 

os caminhos possíveis para nos tornarmos 

consumidores conscientes de energia elétrica. 

Que tal ampliar essa atitude para outras práticas? 

Conheça algumas boas dicas e parta para a ação! 

Sinta o prazer de se tornar consciente de suas 

atitudes e faça as melhores escolhas.

Partindo para ação 2
Além de estarmos atentos ao funcionamento 

correto dos aparelhos eletrônicos e ao desperdício 

de energia que podemos causar em nossa casa, 

deixando a luz acesa, por exemplo, podemos poupar 

energia de diversas formas. Um modo eficiente de 

utilizar transportes pode ser uma delas. Utilize o 

episódio 4, “Mobilidade com energia limpa”, da série 

Tá ligado? e peça que os estudantes relacionem os 

meios de transporte à economia de energia e ao 

consumo consciente.

Em pequenos grupos, eles podem debater quais 

transportes utilizam, como são as condições dos 

transportes coletivos da sua cidade, se existe ciclovia ou 

se a utilização da bicicleta é uma atividade que envolve 

riscos. Se possível, consiga um mapa da cidade com as 

vias de acesso e os transportes públicos oferecidos. 

Caso o mapa não esteja disponível, peça que os alunos 

produzam um mapa que reproduza o mais fielmente 

possível a sua comunidade e a ligação até o centro. 

Esta pode ser uma ocasião interessante para trabalhar 

com os professores de Geografia e de Matemática. 

Com o apoio deles, a elaboração do mapa pode 

ser feita utilizando uma escala para representar as 

vias, os prédios, enfim fazer uma representação 

cartográfica do lugar. 

Solicite, então, que os estudantes planejem um 

sistema integrado de transporte público que leve os 

moradores do bairro até o centro da cidade e, se for o 

caso, deles até a escola. Eles podem projetar ciclovias, 

utilização de transportes com baixo custo de energia. 

Apresente o resultado para a escola e, se possível, 

promova com eles uma visita ao setor responsável pelo 

transporte da cidade, apresente as propostas da turma 

representada no mapa e conheça quais os projetos 

públicos propostos para a integração dos diferentes 

modais ou para a construção de ciclovias, por exemplo. 

Partindo para ação 3
Utilize o episódio 12, “Água e renda”, da série Tá 

Ligado?. Ele apresenta uma forma de se utilizar energia 

de forma consciente, ao mesmo tempo em que traz 

um ganho para a comunidade. Depois, divida a turma 

em pequenos grupos e solicite que reflitam sobre 

o episódio e comentem com suas palavras sobre a 

relação entre água e o consumo de energia.

Peça que eles associem ações de um consumidor 

consciente ao uso de recursos naturais que utilizamos. 

Será que utilizamos a água e a energia, por exemplo, 

também indiretamente? Quanto de água e energia 

estão “embutidas” nos objetos que consumimos? 

Solicite que cada grupo liste cinco objetos que utilizem 

constantemente e, portanto, estão constantemente 

comprando. Depois, proponha uma pesquisa sobre 

quanto de água e energia estão consumindo quando 

utilizam esses materiais. Conceitos e Contextos, 

“Energia incorporada nos produtos e processos”  

(texto e tabela 3, p.57). Caso algum objeto não seja 

encontrado, ele pode ser retirado da lista ou substituído 

por outro similar. Com relação à água, estamos 

trabalhando com a ideia de água virtual.

Reflita com eles sobre a possibilidade de se ter maior 

conforto, com menor gasto energético. Isso seria 

realmente possível? Quais as maiores demandas da 

comunidade em que a escola está inserida? Água? 

Saneamento básico? Faça com eles um registro 

dessas demandas e de outras que possam surgir e 

peça que pesquisem sobre possíveis soluções. No 

entanto, essas soluções devem ser pensadas de forma 

consciente, com o menor gasto possível de energia, 

água e outros recursos.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 7
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DE ENERGIA.

CONHECER AS POSSIBILIDADES DE 
UTILIZAÇÃO EFICIENTE DA ENERGIA 
E ASSOCIÁ-LA AO COMPORTAMENTO 
DOS USUÁRIOS – RECONHECENDO A 
DIFERENÇA ENTRE O CONSUMO DE 
ENERGIA PARA O CONFORTO, BEM-ESTAR 
E O DESPERDÍCIO. 

Para ref letir
Inicie essa atividade com um jogo cooperativo que 

represente a transformação de energia e a perda 

energética em cada transformação. Distribua 

igualmente as cartas de calor entre os estudantes. 

Cada um, com o seu desenho, deve procurar entre 

os colegas um desenho que, junto com o seu, 

represente uma transformação de energia. Cada 

estudante que encontrar um par, deve devolver 

uma carta de calor. No caso de três alunos se 

juntarem, devolverão duas cartas de calor, e assim 

sucessivamente, para cada transformação, o número 

de cartas de calor devolvida aumenta.

Por exemplo: 

O objetivo da turma é devolver o máximo de 

cartas de calor possível. Dessa forma, eles 

precisam se ajudar, buscar rapidamente entre eles 

transformações possíveis. Estipule um tempo para 

que realizem as transformações, eles precisam 

agir cooperativamente contra o tempo. Se algum 

estudante não encontrar um par para fazer a 

transformação, ele pode pegar a carta coringa - 

Energia Elétrica - e devolver uma carta de calor. Mas 

a turma deve pensar bem, pois só existem quatro 

cartas coringa. No fim do tempo, convide o grupo 

a falar sobre as transformações de energia que 

fizeram e a contabilizar o número de cartas de calor 

que conseguiram. Depois, some o quantitativo de 

cartas de calor devolvidas e o quantitativo de cartas 

de calor que ficaram com os participantes.

Considerando que cada carta de calor representa 

perda de energia, convide os estudantes a avaliarem 

coletivamente: a turma conseguiu aproveitar ao 

máximo a energia ou perdeu energia? Por exemplo: 

se o número de cartas de calor com a turma for maior 

que o número de cartas devolvidas, significa que houve 

muita perda de energia. Peça que expressem como 

foi a experiência do jogo e que elaborem algumas 

hipóteses sobre a eficiência da turma. Consideram que 

a turma venceu o jogo? Por quê? Após o jogo, divida 

a turma em grupos e indique o texto “Leis básicas das 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT102

Realizar previsões, avaliar intervenções 

e/ou construir protótipos de sistemas 

térmicos que visem à sustentabilidade, 

considerando sua composição e os 

efeitos das variáveis termodinâmicas 

sobre seu funcionamento, 

considerando também o uso de 

tecnologias digitais que auxiliem no 

cálculo de estimativas e no apoio à 

construção dos protótipos. 

Para começar
Faça uma audição interativa do podcast Alô, João, 

episódio 1 – “O que é energia?”. Após o programa, 

distribua para cada estudante uma folha de papel 

ofício ou similar. Os estudantes devem dividir a folha 

em dois para produzir um jogo de cartas. Explique que, 

em uma metade, vão desenhar uma forma de energia 

que observam em suas casas. Só existe uma regra: 

nessas cartas não vale desenhar energia elétrica. 

Na outra metade da folha, peça para escreverem 

a palavra CALOR. Esses papéis funcionarão como 

cartas de um jogo. Recolha apenas as imagens que 

representam CALOR. Peça a quatro estudantes que 

escrevam Energia Elétrica, e não calor, para produzir 

cartas que vão funcionar como coringa.

ENERGIA 
QUÍMICA

ENERGIA 
CINÉTICA

Devolução de 
1 carta de calor



Capítulo 1   Energia na BNCC114 

conversões energéticas” (p.14), no livro Conceitos 

e Contextos. Como atividade complementar, peça 

que comentem a hipótese que formularam sobre o 

resultado do jogo. Solicite, também, que expliquem o 

significado das cartas de calor. 

Partindo para ação 1
Após a leitura do texto “Leis básicas das conversões 

energéticas” (p.14), no livro Conceitos e Contextos, 

peça aos estudantes que identifiquem todas 

as formas de energia utilizadas no jogo e suas 

transformações. Questione se, após a leitura, 

identificaram outras formas e transformações de 

energia que não haviam percebido anteriormente. 

Instigue-os a pesquisar como ocorre a perda de calor 

nessas transformações.

Assista ao episódio 5 da série Tá ligado? – “Cidades 

Inteligentes I” e peça para identificarem formas 

de energia que aparecem nesse episódio e as 

transformações de energia ocorridas. E o calor? 

Questione quando a produção de calor representa 

perda de energia. Divida a turma em pequenos grupos. 

Cada grupo irá elaborar um meio de aperfeiçoar a 

obtenção de energia de um equipamento, visando 

à diminuição de calor. Neste momento, eles podem 

usar materiais ou equipamentos que já conhecem, 

ou inventar aparelhos novos. Nas duas situações, 

aparelhos conhecidos ou inventados, o grupo deverá 

explicar o seu funcionamento e como reduzir a perda 

de calor. Se possível, proponha aos grupos que criem 

um protótipo dos aparelhos que apresentaram.

Partindo para ação 2
Inicie essa atividade assistindo ao episódio 10, “A esfera 

doméstica”, da série Consciente Coletivo. A partir do 

vídeo, provoque: quais as características de um prédio 

eficiente? O aproveitamento da luminosidade do dia, 

as correntes de vento para manter uma temperatura 

agradável no espaço são alguns exemplos. Caso 

a planta baixa da escola seja acessível, analise as 

características que aproximam a construção da escola 

a um prédio sustentável. Caso a escola não disponha 

ou não possa disponibilizar a planta baixa, proponha 

que os estudantes elaborem uma. Esta é uma boa 

oportunidade para convidar o professor de Artes 

e o professor de Matemática para participarem do 

projeto. Ao desenharem a planta baixa, os estudantes 

vão lançar mão de conteúdos ligados a cálculo, 

proporcionalidade, representação gráfica etc.

Divida a turma em quatro grupos, cada grupo terá 

uma folha de papel pardo ou cartolina para fazer a sua 

representação. Aproveite as habilidades dos estudantes 

que gostam de desenhar e os coloque em grupos 

diferentes. A escola será dividida em quatro espaços. 

Defina com a turma a proporcionalidade e os símbolos 

para janela, porta etc. Uma parede de 3 metros, por 

exemplo, pode ser representada por 20 centímetros. É 

importante que a turma compreenda que todos devem 

usar a mesma regra de proporcionalidade. O trabalho 

está sendo dividido, mas, na verdade, é um trabalho 

compartilhado. Os estudantes devem medir os espaços 

que vão representar e montar a planta usando uma 

escala comum aos grupos. Ao término do trabalho, 

monte um painel que represente a planta baixa da 

escola. Represente os raios solares que penetram na 

escola no horário da aula e converse com o grupo sobre 

a eficiência do prédio da escola quanto à questão da 

luminosidade. Caso o ensino seja noturno, elabore com 

eles uma hipótese de onde os raios de Sol poderiam 

bater na aula da manhã para aumentar a eficiência 

energética, ou dê ênfase aos fatores que favorecem 

uma temperatura agradável com recursos naturais. 

O professor de Geografia pode ajudar relembrando 

os pontos cardeais e o movimento aparente do Sol: 

“Nascer no Leste e se pôr no Oeste”. Analisem o 

posicionamento das janelas: elas possibilitam a melhor 

passagem de luz e de correntes de ar?  

Ao final, proponha que a turma faça uma maquete, 

tendo como ponto de partida o prédio da escola, mas 

reformulando-o para se tornar um prédio mais eficiente. 

Esta maquete pode ser exposta na escola para interagir 

com outras turmas e membros da comunidade escolar. 

A turma pode coletar sugestões além das que idealizou 

e apresentar à diretoria da escola para que avalie se é 

possível e vantajoso adotar as modificações propostas.

Dica 
O EPISÓDIO 2, 

“ESCOLA SUSTENTÁVEL” 

DA SÉRIE TÁ LIGADO? 

Apresenta a experiência da Escola 

Estadual Erich Walter Heine (RJ) - a 

primeira escola pública sustentável da 

América Latina. 
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Partindo para ação 3
Inicie a atividade com o episódio 8, “Zero Energy 

Buildings (ZEB)”,  da série Tá ligado?  Reflita com 

sua turma sobre a importância de se planejar uma 

habitação, considerando as trocas de energia entre 

o prédio e o ambiente para alcançar maior eficiência 

energética. Proponha que eles se dividam em 

pequenos grupos e identifiquem as trocas entre os 

espaços da escola e o ambiente. O ideal é que se 

tenha um número suficiente de termômetros para 

medir a temperatura do ambiente.

Cada grupo deve anotar a temperatura do ambiente 

em horários diferentes do dia. Caso os estudantes 

não possam registrar a temperatura fora de seu 

turno, veja a possibilidade de envolver turmas de 

outros turnos na coleta dos dados. O termômetro 

pode ficar nos espaços escolhidos, com uma 

explicação sobre a atividade, e outras turmas podem 

ver a temperatura e registrar numa tabela que 

estará fixada ao lado do termômetro. Importante 

que as turmas sejam orientadas a registrarem 

a temperatura antes que um aparelho de ar-

condicionado ou ventilador seja ligado. Esse poderia 

ser um outro dado para o registro, por exemplo.

LOCAL  
DA  

ESCOLA

HORÁRIO  
DA  

MEDIÇÃO 

TEMPERA-
TURA  

REGISTRADA
OBSERVAÇÕES

Sala 1024 7 horas. 29º C

Após a medição, 

foi ligado o 

aparelho de 

ar-condicionado 

e a temperatura 

da sala baixou 

para 24º C

Sala 203 7horas 27º C

Após a medição, 

a janela foi aber-

ta, e o ventilador, 

ligado. A tem-

peratura baixou 

para 25º C

Além do gráfico de temperatura do local, podemos 

explorar aqui algumas questões: Como funciona o 

ar-condicionado?  É possível que ainda persista a ideia 

de que esse aparelho “joga” ar frio na sala. Espere o 

resultado da pesquisa e comente sobre a ideia de 

que o frio não existe, e que, na verdade, é ausência 

de calor. Proponha que a turma faça uma pesquisa 

sobre a história e o funcionamento desse aparelho. 

Esta é uma ótima oportunidade para convidar o 

professor de Física para participar da discussão. Ele 

pode ouvir a apresentação da pesquisa, tirar dúvidas 

sobre os conceitos que aparecerem (pressão, volume, 

lei dos gases) e ainda complementar com novos 

conceitos. Já o professor de química também pode 

ser convidado e abordar a modificação na utilização 

dos materiais químicos que se encontram no interior 

do ar-condicionado e a questão da camada de ozônio 

(mudança na utilização de clorofluorcarbono (CFC) 

para hidrofluorcarbono (HFC).

No fim de uma semana de medição, os estudantes 

podem tirar a média matemática da temperatura de 

cada ambiente por hora de coleta e então podem 

fazer uma tabela para analisar cada espaço e estimar 

a necessidade e a possibilidade de propor formas 

de melhorar a eficiência energética da escola. O 

resultado do trabalho pode ser entregue e discutido 

com o diretor da escola. Quem sabe seja possível 

promover pequenas mudanças na escola? Lembre 

ao diretor que os gastos em pequenas obras podem 

ser compensados se considerarmos a diminuição 

na conta de energia elétrica. Além disso, nossas 

edificações podem e devem ser sustentáveis.



Capítulo 1   Energia na BNCC116 

SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 8
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DE ENERGIA.

COMPREENDER A RELAÇÃO ENTRE 
O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL DO PAÍS, O AUMENTO DO 
CONSUMO DE ENERGIA E SEUS POSSÍVEIS 
IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS.

Para começar
Questione os estudantes: Vocês, com certeza, já 

ouviram falar em energia nuclear. Escrevam em uma 

folha qual a primeira palavra que vem à cabeça quando 

se fala em energia nuclear. Só vale uma, e a primeira 

que vier à sua mente. 

Para ref letir
Faça um painel, ou registre no quadro as diferentes 

palavras anotadas pelos estudantes. A ideia não é 

avaliar se as palavras estão corretas, mas perceber 

como os estudantes se posicionam diante desse tipo 

de energia. Realize uma análise com eles e procure 

agrupar as palavras de acordo com o significado 

comum, por exemplo, é possível que surjam palavras 

como “explosão”, “acidente”, “doença”, “morte” e 

outras que sugiram o sentimento de medo. Outro 

grupo pode estar relacionado com o conhecimento 

que se tem sobre o tema: ”urânio”, “átomo”, “reator” 

etc. Ainda podemos ter palavras relacionadas à 

radiação, mas focando no uso na saúde, como 

instrumentos de raios-X, tomógrafos, aparelhos de 

mamografia ou aplicações na medicina nuclear.

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT103

Utilizar o conhecimento sobre as 

radiações e suas origens para avaliar 

as potencialidades e os riscos de sua 

aplicação em equipamentos de uso 

cotidiano, na saúde, no ambiente, na 

indústria, na agricultura e na geração de 

energia elétrica. 
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Utilize trechos do Texto “Termeletricidade e energia 

nuclear no país”, disponível no livro Conceitos e 

Contextos (p.148), para promover reflexões sobre 

o papel das fontes de “complementação térmica” - 

energia térmica e nuclear.

Partindo para ação 1
Após a leitura do texto, retome o painel com as 

percepções sobre energia nuclear e promova um 

debate coletivo para escolher palavras para serem 

retiradas ou incluídas e para permanecerem no painel 

representativo da turma. Se preferir, divida a turma em 

pequenos grupos e peça para cada grupo reavaliar o 

painel, retirando ou não palavras. Cada grupo deverá 

apresentar seu novo painel e justificá-lo a partir dos 

conhecimentos adquiridos por meio da leitura do texto.

Finalmente, promova uma tempestade de ideias 

entre os grupos na busca de um painel que 

represente a perspectiva coletiva sobre energia 

nuclear. Solicite que cada estudante faça um texto 

individual descrevendo o painel final e identificando se 

ocorreram ou não mudanças quanto à sua visão sobre 

energia nuclear.

Partindo para ação 2
Após a leitura do texto, busque ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre as usinas 

nucleares no Brasil, seu papel na matriz energética 

brasileira e seus possíveis impactos. Explore o site da 

Eletrobras/Eletronuclear <http://www.eletronuclear.
gov.br> (acesso em fevereiro de 2020), no qual é 

possível fazer um tour pela usina de Angra 2, conhecer 

os dados operacionais diários da produção de 

energia das usinas, bem como conhecer a proposta 

da empresa para temas como Segurança, Meio 

Ambiente e outros. Solicite que os alunos pesquisem 

riscos das usinas nucleares em geral e os símbolos 

que representam o perigo das radiações. 

Encerre a atividade promovendo um júri simulado: 

um grupo de estudantes apresenta argumentos a 

favor da utilização da energia nuclear e outro grupo 

apresenta argumentos contrários. Um terceiro grupo 

assumirá o papel de jurado, anotando os diferentes 

argumentos e apresentando uma síntese do debate. 

Você poderá desempenhar o papel de mediador, 

organizando o tempo de fala e mediando possíveis 

conflitos. Ao final do “julgamento”, promova uma 

análise sobre o resultado e retome a discussão sobre 

vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear 

na matriz energética do país. Instigue a curiosidade 

sobre as diferentes possibilidades de fontes de 

energia “tradicionais” ou “inovadoras” na formação 

da matriz energética do país e promova uma reflexão 

sobre o papel de cada um na decisão sobre qual 

matriz energética devemos buscar para o país. 

Partindo para ação 3
Após a leitura do texto, instigue os estudantes a 

ampliarem conhecimentos sobre usinas nucleares no 

Brasil, seu papel na matriz energética brasileira e seus 

possíveis impactos explorando o site da Eletrobras/

Eletronuclear <http://www.eletronuclear.gov.br> 
(acesso em fevereiro de 2020), no qual é possível 

fazer um tour pela usina de Angra 2, conhecer os 

dados operacionais, o diário da produção de energia 

das usinas e ainda acessar a proposta da empresa 

para temas como Segurança, Meio ambiente e 

outros. Solicite aos estudantes que identifiquem 

riscos de usinas nucleares em geral e os símbolos que 

representam perigo das radiações.  

Procure ampliar, também, a pesquisa sobre outros 

usos da energia nuclear, como a medicina nuclear. É 

importante conhecer exames que utilizam radiação e 

analisar sua importância para a prevenção de doenças 

como o câncer de mama e outras. Provoque uma 

reflexão sobre a disponibilidade desses aparelhos 

na comunidade em que moram. Alguém já realizou 

ou conhece alguém que tenha feito algum exame 

com esses aparelhos, já viu algum no posto de 

saúde? É importante que conheçam o símbolo 

de alerta para o uso de radioatividade, indicador 

para o reconhecimento de aparelhos que utilizam 

radiação. Outra investigação importante é sobre 

riscos da utilização indevida dos equipamentos 

ou o risco para profissionais que os manuseiam. 

Instigue a curiosidade deles sobre o tema. É possível 

encontrar na internet fontes confiáveis sobre o 

assunto como a Fiocruz <http://www.fiocruz.br/
biossegurancahospitalar/dados/material10.pdf> 
(acesso em fevereiro de 2020). 

Verifique se a turma teria interesse em iniciar uma 

campanha solicitando equipamentos de ponta no posto 

de saúde para serem utilizados pela comunidade. Essa 

campanha pode ser iniciada na escola e ampliada para os 

pais e toda a comunidade escolar.  A turma pode elaborar 

um texto e iniciar uma petição pública por melhores 

condições de saúde. No site <https://www.change.
org/> (acesso em fevereiro de 2020), é possível iniciar, 

gratuitamente, um abaixo-assinado.
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Dica 1
SE POSSÍVEL, ASSISTA AO 

DOCUMENTÁRIO CHERNOBYL: 

A HISTÓRIA COMPLETA, 

ORGANIZADO PELO CANAL DO 

YOUTUBE, CIÊNCIA TODO DIA.

Disponível em <https://www.youtube.
com/watch?v=DiGqjYkRQ6o> 

(acesso em fevereiro de 2020).

Dica 2
ALGUNS VÍDEOS PODEM SER 

USADOS PARA APROFUNDAR 

QUESTÕES: A ENERGIA NUCLEAR 

PODE SER CONSIDERADA UMA 

ENERGIA LIMPA? 

Vídeo:  O ciclo de Urânio, Canal 
Greenpeace Brasil, de 2008. 

O vídeo mostra o caminho percorrido 

desde o urânio bruto até as pastilhas de 

urânio usadas nos reatores, questionando 

as emissões de gases de efeito estufa 

decorrentes do transporte e os riscos do 

transporte de material radioativo. 

Dica 3
DEBATA COM SUA TURMA: O USO 

DE APARELHOS QUE UTILIZAM 

RADIAÇÃO NA MEDICINA É MUITO 

IMPORTANTE E, COM CERTEZA, 

PODE SALVAR VIDAS. NO 

ENTANTO, O DESCARTE SEGURO 

DO MATERIAL RADIOATIVO DEVE 

RECEBER ATENÇÃO E CUIDADOS 

ADEQUADOS.

Dica 4
DOCUMENTÁRIO O BRILHO DA 

MORTE: 30 ANOS DE CÉSIO 137. 

O documentário apresenta o desastre 

de Goiânia, por meio do relato dos 

fatos e entrevistas dos moradores 

e de vítimas que sobreviveram. 

Documentário produzido pela TV 

Assembleia Legislativa do Estado de 

Goiás, em setembro 2017, aos 30 

anos do maior acidente radiológico do 

mundo ocorrido em Goiânia, Goiás, em 

1987. Produção: Claudio Pontes.
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 9
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DE ENERGIA.

COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O BEM-
ESTAR LOCAL E PARA A VIDA NO PLANETA.

falar a atividade em 15 segundos, ele mantém o papel 

dobrado e uma nova rodada deve ser feita, até que 

todos tenham falado. Não valem ideias repetidas. Ao 

final, peça que formem grupos mistos: dois vermelhos 

e dois verdes, por exemplo.

Para ref letir
Assista com a turma ao episódio 2 da série Vida de 

República, “Energia: conceitos”. Este vídeo possibilita 

abordar várias questões, como: 

- a distribuição social da energia elétrica; 

- ações cotidianas de consumo consciente de energia; 

- impactos socioambientais da produção de energia.

Explore esses temas com os estudantes em plenária. 

Outros temas podem surgir a partir das experiências 

de cada um ou da atividade realizada anteriormente. É 

importante acolher esses temas e articulá-los com os 

temas propostos pelo visionamento do vídeo. Ao final, 

peça que os estudantes se reúnam nos grupos mistos 

de verde/vermelho para discutir formas de reverter 

as atitudes de desperdício (vermelhas) colocadas na 

fase anterior. Cada grupo deve socializar brevemente 

o que pensou para que tudo ficasse “verde”.

Partindo para ação 1
Solicite que os participantes dos grupos acessem 

em seus celulares o game Supereficiente. Marque um 

tempo para que joguem livremente. Assim, mesmo 

aqueles que ainda não conhecem o jogo poderão 

participar da atividade. Neste tempo, todos devem 

passar pela cidade de Jurici sem deixar de ler o tutorial 

explicativo do jogo.

Depois, peça que os grupos iniciem o jogo na cidade 

de Barra da Luz. Solicite que joguem coletivamente, 

isto é, as decisões devem ser discutidas no grupo 

até que a escolha seja da concordância de todos, e 

que recorram ao guia do jogo. As decisões devem 

ser registradas por um redator do grupo. Por 

exemplo, se o grupo optou por trocar um aparelho 

de ar-condicionado quebrado por um ventilador. O 

ventilador tinha o selo Procel? O grupo investiu em 

energias alternativas? Ao final do tempo estipulado 

pelo professor, o grupo deve avaliar se e como 

conseguiu chegar ao seu objetivo e se evitar o 

desperdício contribuiu para isto. Cada grupo deve 

elaborar um esquema sintético que demonstre quais 

caminhos percorreu no jogo. Os esquemas devem ser 

comparados. Todos seguiram os mesmos caminhos? 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT101

Analisar e representar, com ou sem 

o uso de dispositivos e de aplicativos 

digitais específicos, as transformações e 

conservações em sistemas que envolvam 

quantidade de matéria, de energia e de 

movimento para realizar previsões sobre 

seus comportamentos em situações 

cotidianas e em processos produtivos 

que priorizem o desenvolvimento 

sustentável, o uso consciente dos 

recursos naturais e a preservação da vida 

em todas as suas formas.

Para começar
Organize a turma em um grande círculo, se possível. 

Esta atividade pode ser feita no pátio ou em qualquer 

local aberto da escola. Cada estudante deve estar com 

um pedaço de papel e um lápis. Intercalados, devem 

escrever as palavras verde ou vermelho no papel, assim, 

teremos aproximadamente a metade dos papéis com 

cada cor escrita. Recolha, embaralhe e redistribua os 

papéis dobrados de forma que apenas no momento em 

que abrir o papel o aluno saiba o que está escrito.

Um estudante de cada vez vai abrir seu papel e, caso 

tenha recebido a palavra VERDE, deverá citar um 

hábito ou atitude positiva sobre o consumo de energia 

elétrica (manter a porta da geladeira fechada); se no 

papel estiver escrito VERMELHO, vai falar um hábito ou 

atitude que provoca desperdício de energia (deixar a 

luz acessa sem necessidade). Cada estudante terá no 

máximo 15 segundos para falar; ao final desse tempo, 

você bate palmas e a fala passa para o outro, que abre 

o papel, vê a palavra e, de acordo com a cor, diz uma 

atitude eficiente ou não. Caso o estudante não consiga 
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Quais as diferenças? Qual o principal problema 

encontrado em Barra da Luz? Como resolveram? Ao, 

final, peça que cada estudante represente em uma 

palavra ou desenho o trabalho coletivo que realizou. 

Socializem essas obras, avaliando o processo.

Sobre o Guia do jogo: também deve ser explorado. 

Peça que os grupos pesquisem o significado de kWh, 

bandeiras tarifárias e procurem em uma conta de luz 

essas informações. No livro Conceitos e Contextos, os 

estudantes podem obter as informações solicitadas; 

se necessário, indique o site <http://epe.gov.br/
pt/abcdenergia/fontes-de-energia> (acesso em 

fevereiro de 2020) como fonte complementar.

Partindo para ação 2
Assista com a turma ao episódio 4 da série Vida de 

República, “Fontes energéticas”. Esse episódio retoma 

algumas ideias vistas no episódio 2 e contempla os 

seguintes conteúdos:

- Princípios de conservação de energia; 

- Transformações energéticas; 

- Diversificação das fontes de energia: renováveis e 

não renováveis; 

- Pré-sal.

Divida a turma em quatro grupos, cada um deve sortear 

um dos temas acima para aprofundamento. Utilize 

para a pesquisa o texto “Brasil no século XXI: Potência 

Energética e ambiental”, do livro Conceitos e Contextos 

(p.107). Após a pesquisa, cada grupo deverá apresentar 

os resultados na forma de um roteiro sobre o seu tema 

para a série Vida de República, com os personagens e 

seus possíveis diálogos. Após a socialização, o conjunto 

de roteiros deve ser adaptado na criação de um roteiro 

único. Se possível, organize e registre em vídeo a 

apresentação da turma. O vídeo pode ser passado para 

a turma e, se agradar, para toda a escola, como forma 

de divulgar conhecimentos. Caso a escola tenha um 

professor de Teatro ou de Artes, solicite ajuda para 

realização do vídeo. Além de conhecimento técnico 

sobre a produção (desde o roteiro até a filmagem), ele 

pode ajudar a organizar a turma nas diferentes tarefas 

de produção. 

Nem todos os estudantes irão atuar como personagens 

principais, mas outros personagens podem ser criados 

(obedecendo à ideia original do roteiro) para incluir 

todos os que desejam atuar na filmagem. Os outros 

podem ficar responsáveis pelas tarefas de: produção, 

filmagem, iluminação, caracterização dos personagens, 

maquiagem, finalização, dentre outros.

Partindo para ação 3
Assista com a turma ao episódio 13 da série Tá 

Ligado?, “Biomassa”, que aborda o uso de biomassa 

como fonte de energia. Provoque a turma a falar sobre 

o que mais gostaram e o que eles já sabiam sobre 

biomassa. Divida a turma em grupos distribuídos a 

partir dos seguintes temas:

- O que é biomassa e quais os materiais utilizados 

no Brasil? 

- A produção de energia elétrica a partir da biomassa 

no Brasil e no Mundo. 

- Possíveis impactos ambientais da biomassa como 

recurso energético. 

- Sustentabilidade e tecnologia na utilização da 

biomassa.

O livro Conceitos e Contextos apresenta, o conceito 

de bioenergia (p.27) e as cadeias de bioenergia (p.46). 

Peça que leiam e façam a conexão com biomassa. 

Estes temas são abordados no Atlas de Energia 

Elétrica do Brasil, elaborado pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (Aneel), capítulo 4. Disponível em: 

<http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_
par2_cap4.pdf> (acesso em fevereiro de 2020).

Dica
 O EPISÓDIO 20,  

“BIOGÁS SERTANEJO”  

DA SÉRIE TÁ LIGADO? 

Aborda como as tecnologias podem 

melhorar a qualidade de vida das 

pessoas e apresenta a iniciativa da 

Universidade Federal de Campina 

Grande (PB), que desenvolveu uma 

tecnologia de geração de biogás 

para melhorar a produção rural e 

agroindustrial.



121 Situações Pedagógicas

SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 10
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA UM NO 
USO DE ENERGIA.

COMPREENDER A IMPORTÂNCIA DA 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O BEM-
ESTAR LOCAL E PARA A VIDA NO PLANETA.

Partindo para ação 1
Inicie a atividade assistindo ao episódio 21, “Micro 

usinas hidrelétricas” da série Tá ligado?. Discuta com sua 

turma o que são e quais as vantagens de microcentrais 

hidrelétricas. Existiria a possibilidade de a escola ser 

abastecida por uma microcentral? O primeiro ponto 

é avaliar a existência de rios próximos, o mais próximo 

possível para a geração de energia. Se possível, convide 

o professor de Geografia para conversar com a turma 

sobre a existência ou não de rios na região. É possível 

que os estudantes não reconheçam determinado rio, 

pois, com o excesso de esgoto e mesmo de resíduos 

sólidos jogados pelos moradores, ele pode ter se 

transformado em um valão. Se for o caso, a turma deve 

discutir a questão atual do rio, identificar quais os pontos 

de maior fluxo de materiais poluentes. Pode, também, 

levantar a história do rio com moradores mais antigos na 

região. Buscar fotos antigas ou registrar a memória de 

quem conheceu o rio limpo. E criar uma campanha para a 

despoluição do rio.

Se identificarem um rio que possa abastecer a escola, 

proponha que os estudantes façam uma maquete da 

microcentral, como seria a geração e a transmissão 

de energia até a escola? A microcentral deve ser 

construída com base nas informações obtidas no 

vídeo, isto é, deve ter uma representação de turbina 

hidráulica e de gerador. Incentive-os a ampliar a sua 

pesquisa para saber como é formada a turbina e o 

gerador e o motivo pelo qual são peças fundamentais 

na microcentral. No livro Conceitos e Contextos, você 

encontrará um perfil de uma usina hidrelétrica e seus 

componentes. Incentive os estudantes a utilizarem o 

livro do kit como fonte de consulta.

Partindo para ação 2
Assista com sua turma ao episódio 1, “O caminho 

da energia”, da série Consciente Coletivo. Ele 

apresenta a pilha voltaica e seu inventor. Levante 

com os estudantes formas de uso de pilhas em 

nosso cotidiano. Pode até parecer que usamos 

pouco as pilhas, mas elas estão presentes em muitas 

coisas, os controles remotos todos que utilizamos 

na nossa casa, por exemplo. Utilizamos algum tipo 

de pilha hoje? Divida a turma em grupos e peça que 

pesquisem sobre as pilhas existentes atualmente no 

mercado. Peça que comparem as pilhas em relação 

à eficiência e aos impactos ambientais. Os grupos 

devem socializar o resultado de suas pesquisas e, 

coletivamente, a turma deve avaliar a relação entre 
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Realizar previsões qualitativas e 

quantitativas sobre o funcionamento 

de geradores, motores elétricos 

e seus componentes, bobinas, 

transformadores, pilhas, baterias 

e dispositivos eletrônicos, com 

base na análise dos processos de 

transformação e condução de energia 

envolvidos – com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais 

–, para propor ações que visem à 

sustentabilidade. 

Para começar
Peça que os estudantes se tranquilizem por um 

minuto, fechem os olhos e fiquem sentados e quietos, 

e que imaginem todas as formas de energia presentes 

naquela sala. Depois de um breve intervalo, peça que 

imaginem como toda aquela energia é produzida. 

Após um momento de reflexão e trocas sobre o que 

foi percebido, converse com os estudantes que a 

energia está sempre presente em nossas vidas, mas, 

muitas vezes, não percebemos e nem conhecemos 

sua origem.

Para ref letir
Localize na Linha do Tempo a invenção do gerador e 

a primeira usina elétrica.  Convide à reflexão: Por que 

os geradores são necessários para a produção de 

energia elétrica? Todas as fontes de energia (água, 

vento, sol etc.) necessitam de geradores para produzir 

energia elétrica?
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eficiência/impacto ambiental. Peça que eles retornem 

à lista inicial e reflitam sobre a real necessidade dos 

equipamentos listados.

Partindo para ação 3
Inicie a atividade com a exibição do episódio 10, 

“Novas Profissões” da série Tá ligado?. Converse com 

os estudantes sobre as oportunidades de trabalho 

para profissionais que conheçam e valorizem a 

eficiência energética. Pergunte se algum deles 

trabalha ou se tem algum primo, prima que já esteja 

inserido no mercado de trabalho. A ideia é perceber 

que diferentes profissões aparecem e também 

desaparecem em função de novas tecnologias e 

novas relações de trabalho. Este é um momento 

interessante para a inserção do professor de História. 

Ele pode aprofundar as questões de trabalho ligadas à 

tecnologia ao longo da História.

De posse da Linha do Tempo, é possível marcar 

invenções que revolucionaram as relações sociais, 

como a invenção da máquina a vapor. Chegou a vez de 

os grupos pensarem em um mercado de trabalho que 

visa à eficiência energética. Para isso, vamos propor 

um desafio: a máquina energética. Após a discussão 

em plenária, solicite que os estudantes escrevam 

em um pedaço grande de papel o nome da atividade 

que mais gostam de fazer na escola: escrever, 

desenhar, criar, calcular, expor oralmente suas 

ideias, o que for. Em seguida, peça para que formem 

grupos com integrantes que gostam de atividades 

diferentes entre si para aproveitarem a diversidade 

de habilidades: desenho, leitura, escrita, cálculo. O 

desafio é o seguinte: cada grupo deverá escolher 

um problema do cotidiano e criar uma máquina para 

resolvê-lo. O grupo deve chegar o mais próximo que 

puder da máquina pensada, por isso, devem utilizar 

materiais de sucata. Além disso, cada protótipo, 

deverá, necessariamente, usar pilhas ou geradores, 

isto é, fontes de energia elétrica. Os grupos devem 

ser orientados para não usar fogo, material inflamável 

ou substâncias químicas.

Cada grupo deverá passar pelas seguintes etapas: 

- formulação do problema que deseja resolver; 

- elaboração de um projeto de máquina a ser 

inventada. Nesta etapa, é interessante que projetem 

a máquina que será construída, definindo a função de 

cada um dos componentes; 

- construção do protótipo da máquina ou o mais 

próximo que puderem chegar.

Os grupos devem considerar a eficiência energética 

de suas máquinas. Na apresentação, eles devem 

propor uma substituição de pilhas e geradores por 

outras fontes, ou indicar como essa máquina substitui 

outra máquina que possui maior gasto de energia. 

A execução do desafio poderá envolver vários 

professores: Física, Química, Arte e/ou Desenho, 

Matemática e outros, dependendo do problema e da 

máquina proposta.

Dica
 NO CANAL FUTURA, 

ENCONTRAMOS ALGUNS VÍDEOS 

QUE MOSTRAM A CONSTRUÇÃO 

DE MÁQUINAS PARA RESOLUÇÃO 

DE PROBLEMAS. UM EXEMPLO 

É A SÉRIE GARAGEM MAKER. 

SÃO VÍDEOS BEM CURTOS QUE 

MOSTRAM A CONSTRUÇÃO DE 

VÁRIAS MÁQUINAS. ALGUNS 

EXEMPLOS DO QUE SE FAZ NA 

GARAGEM MAKER:

Um aspirador de pó para notebook 

<https://www.youtube.com/
watch?v=cZX8ER6-Daw>

Antena de TV para sinal digital 

<https://www.youtube.com/
watch?v=Pa6Zphrx6pg>

Amplificador para Celular 

<https://www.youtube.com/
watch?v=r8R8NImpeoA>

Bebedouro para gatos 

<https://www.youtube.com/
watch?v=44ZKQAfM8t0>

Irrigador de Plantas 

<https://www.youtube.com/
watch?v=ZZBBQP033vM>

(acesso em fevereiro de 2020).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 11
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DE ENERGIA.

COMPREENDER A IMPORTÂNCIA  
DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA  
O BEM-ESTAR LOCAL E PARA  
A VIDA NO PLANETA.

pode sugerir que se façam as defesas dos nomes: 

por que vocês acham que essa ficha pertence a esse 

colega? Faça uma votação após a defesa. Caso a 

turma tenha acertado, pergunte, novamente, qual foi 

a característica marcante que identificou o colega. 

Por exemplo: ir para a escola de bicicleta, promover 

a distribuição seletiva do lixo, não desperdiçar os 

materiais escolares... Caso a turma não tenha 

acertado o colega autor da ficha, peça que o autor se 

apresente e indique para a turma qual característica 

dele está presente na ficha e se relaciona ao tema da 

eficiência energética escolhido. Ao final, teremos uma 

lista de atitudes que podem contribuir para uma vida 

mais eficiente! Vamos voltar a ela no final da atividade.

Partindo para ação 1
Em primeiro lugar, vamos definir o que é eficiência 

energética. Os estudantes já escreveram nas fichas 

o que entendiam sobre o termo. Solicite que eles 

consultem a definição de eficiência energética no 

livro Conceitos e Contextos (p.64). Peça para que 

comparem o significado de eficiência energética dado 

por eles e o conceito explicitado no livro. Quais as 

diferenças e o que eles têm em comum? Solicite que 

um ou dois estudantes transcrevam a definição do 

termo para um cartaz que deverá ficar exposto na sala 

de aula. Caso você não tenha espaço para a exposição 

do cartaz, solicite que eles anotem no verso de seu 

caderno. O importante é que a definição do termo 

seja facilmente encontrada, se necessário.

Após a definição, exiba o episódio 2, “Escola 

sustentável” da série Tá Ligado? e sugira aos 

estudantes que encontrem na lista da turma ações 

que podem ser realizadas para aumentar a eficiência 

energética na escola. Cada ação deve ser explicada 

pelo estudante-autor e, em seguida, a turma deve 

avaliar a possibilidade de que todos possam aderir à 

ação proposta. Quais as dificuldades e as facilidades 

para adotar a ação? Anote a resposta ao lado da ação 

discutida. Este procedimento deve ser repetido para 

cada ação indicativa de eficiência energética presente 

na lista inicial. Ao final, solicite que eles avaliem a lista 

de “Ações Eficientes” da turma, e sugira que ampliem 

com outras ações.

Caso a turma não encontre na lista inicial nenhuma 

ação eficiente, peça que se dividam em grupos 

e listem as “ações eficientes” apresentadas no 

programa. Eles podem ampliar seus conhecimentos 

por meio de uma pesquisa na internet. No fim, cada 

grupo deve sugerir, pelo menos, três ações para 
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Avaliar, com ou sem o uso de 

dispositivos e aplicativos digitais, 

tecnologias e possíveis soluções para as 

demandas que envolvem a geração, o 

transporte, a distribuição e o consumo 

de energia elétrica, considerando a 

disponibilidade de recursos, a eficiência 

energética, a relação custo/benefício, as 

características geográficas e ambientais, 

a produção de resíduos e os impactos 

socioambientais e culturais. 

Para começar
Vamos começar definindo o que é eficiência energética 

e como podemos contribuir sempre para uma maior 

eficiência. Peça que cada estudante registre sua 

definição e busque responder, registrando em uma 

folha, às seguintes perguntas: você já pensou o que 

pode mudar no seu cotidiano para que suas ações 

tenham maior eficiência energética? O que você 

poderia mudar na escola, em casa, nos espaços 

sociais que você frequenta? Professor, solicite que os 

estudantes façam seus registros de forma clara, legível, 

para serem lidos para o conjunto da turma. Peça, ainda, 

que não se identifiquem por escrito.

Para ref letir
Solicite que entreguem a folha de papel com suas 

anotações. Sorteie ou indique dois estudantes para 

serem os leitores das fichas. Ao final de cada ficha lida, 

a turma deverá sugerir o nome de um dos estudantes 

como autor da ficha. Se mais de um for indicado, você 
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compor a lista de “Ações energéticas” da turma. 

Importante, também, avaliar com eles a lista inicial e 

solicitar que apontem as mudanças entre essa lista e 

a lista elaborada. É possível, ainda, levantar a seguinte 

pergunta-reflexiva para a turma: É fácil adotar atitudes 

que visem ao aumento da eficiência energética?

Partindo para ação 2
Divida a turma em grupos, indique a leitura do texto “O 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel)”, no livro Conceitos e Contextos (p.89).  Solicite 

que cada grupo apresente uma definição do que é 

eficiência energética e compare com a sua definição 

inicial. O que mudou? Debata e registre. Peça que 

reflitam sobre as ações que propuseram e, de forma 

coletiva, instigue-os a proporem mais ações que visem à 

eficiência energética e que estejam dispostos a adotar.

Os estudantes já devem conhecer e jogar o game 

Supereficiente, mas, nesse momento, vamos utilizá-

lo como recurso didático para discussão de ações 

que visem à eficiência energética. Um levantamento 

inicial sobre quantos estudantes já jogaram e em que 

fase estão pode ser útil para a definição do seu ponto 

de partida. Promova de forma livre o jogo a partir da 

cidade de Barra da luz. Marque um tempo para que eles 

joguem em grupo ou individualmente, dependendo da 

quantidade de celulares disponíveis. Deixe claro que 

não existe a disputa entre eles, e que o “inimigo” será 

o tempo. Em 20 minutos, por exemplo, conseguimos 

tornar quantas cidades mais eficientes? Em que fase 

do jogo nós chegamos?

Após uma rodada livre, proponha que eles se 

dividam em grupos e transformem a cidade de 

Barra da Luz em uma cidade eficiente. Em cada 

fase, o grupo deve registrar que caminhos do jogo 

percorreram, que escolhas fizeram. As dificuldades 

que encontraram para superar cada fase, o que 

aprenderam em cada uma delas e qual a importância 

da utilização dos aparelhos que possuem o selo 

Procel. Quando todos os grupos alcançarem o fim 

da fase 3, promova um debate coletivo sobre os 

resultados alcançados. Os caminhos que os grupos 

seguiram foram os mesmos? Quais as diferenças e 

similaridades nas escolhas dos grupos?

Como exemplo de cidade real, utilize um dos episódios 

da trilogia “Cidades Inteligentes”, da série Tá Ligado?. 

Se possível, assista aos três episódios, eles abordam 

temas diferentes tendo como foco aspectos que 

tornam uma cidade inteligente, isto é, com maior 

eficiência energética. Debata com a turma os aspectos 

que qualificam uma cidade como inteligente.

Após o debate, foque na sua cidade/bairro e 

construa com os estudantes um painel que indique 

os aspectos a seguir.

TRANSPORTE
CONDIÇÕES DOS  

PRINCIPAIS PRÉDIOS DA 
CIDADE, OU DO BAIRRO

DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA 

ELÉTRICA

EQUIPAMENTOS 
URBANOS

Como é a minha cidade atualmente 

em termos de eficiência energética?

Qual o nível de eficiência energética 

que desejamos para a nossa cidade?

O que a turma considera necessário 

que se mude para que a cidade /

bairro alcance o nível de eficiência 

energética que desejamos?

Quem são os responsáveis pela 

mudança?

E nós? Quais ações podemos 

desenvolver para contribuir com 

a eficiência energética de nossa 

cidade/bairro?
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Outros aspectos podem e devem ser pensados como 

importantes para a avaliação e a mudança do local. 

Instigue a turma para que proponha mais aspectos 

indicadores da sua cidade/bairro.

Partindo para ação 3
Divida a turma em grupos e utilize o texto “O 

Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (Procel)”, disponível no livro Conceitos e 

Contextos (p.90) para que cada grupo defina o que 

é eficiência energética. Após a leitura, cada grupo 

deve apresentar o conceito de “eficiência energética” 

apreendido do texto e a comparação desse conceito 

com a ideia de eficiência energética que definiu na 

sua ficha no início da atividade. Solicite, ainda, que 

cada grupo crie um “selo de eficiência energética” 

que deverá ser colocado ao lado das ações contidas 

na lista inicial, que se apresentem como eficazes na 

busca da eficiência energética.

Para ampliar o rol de ações eficientes, assista com 

os estudantes ao episódio 5, “O cidadão” da série 

Consciente Coletivo. Esse episódio traz uma reflexão 

sobre atitudes que podemos ter em relação à 

eficiência energética. Mobilize os estudantes a 

perceberem que tudo que realizamos requer alguma 

energia, e que as ações em busca da eficiência 

energética não terminam no uso direto de energia 

elétrica, como desligar um interruptor. Para consolidar 

esse conceito, faça a exibição do episódio 18, 

“Eficiência na Construção Civil” da série Tá ligado?  

e aborde a eficiência energética nas construções 

civis. Se possível, sugira que elaborem um roteiro 

de entrevista para aplicarem com trabalhadores 

da construção civil de seu bairro, avaliando se 

a construção pode ganhar o selo de eficiência 

energética ou não, e o que seria preciso para isso.

Termine esse ciclo sugerindo uma “Feira de Troca”. 

Ela pode ser anunciada na rádio da escola, ampliando 

a participação dos estudantes. Deve-se formar um 

grupo organizador da Feira, que terá como primeira 

tarefa fazer um levantamento junto aos estudantes 

da escola sobre o que desejam trocar. Marque uma 

data para que os estudantes tragam seus objetos de 

troca, garantindo, assim, seu acesso à feira. Em um 

primeiro momento da feira, apenas os estudantes que 

trouxeram objetos podem escolher o que desejam 

adquirir. Vocês podem estipular regras para as trocas: 

cada um pode pegar o mesmo número de objetos 

que trouxe para a feira, como trocar três objetos por 

três, quatro por quatro etc. Num segundo momento, a 

feira deve ser aberta para toda a comunidade escolar. 

Peça que os estudantes da turma e/ou participantes 

expliquem para todos o lema: TROCAR OBJETOS 

É UMA AÇÃO EFICIENTE. Utilize para a divulgação 

do lema, por exemplo, na rádio da escola e monte 

pequenos podcasts sobre o assunto. Utilize, também 

os podcasts da série Alô, João. 

Dica
 VISITE O SITE E VEJA DICAS 

SOBRE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. 

PROCURE INCLUIR NO SEU 

COTIDIANO O CONJUNTO DE 

DICAS APRESENTADAS.

<http://epe.gov.br/pt/abcdenergia/
infograficos> 

(acesso em fevereiro de 2020).
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SITUAÇÃO PEDAGÓGICA 12
RECONHECIMENTO DA 
RESPONSABILIDADE DE CADA  
UM NO USO DE ENERGIA.

ATUAR COMO PROTAGONISTAS, 
MOTIVADOS E RESPONSÁVEIS PELO 
MELHOR USO DA ENERGIA E SUAS 
FONTES NATURAIS, DIFUNDINDO 
ALTERNATIVAS DE USO EFICIENTE  
DA ENERGIA.

Para começar
Peça aos estudantes que procurem se lembrar 

de quantos smartphones já tiveram. Peça que 

anotem o número. Lembram do que foi feito com os 

smartphones anteriores? Onde foi feito o descarte 

(“jogou fora”)? Proponha que sigam a pista dos 

smartphones utilizados pela sua família. Anotem o 

número total de aparelhos que sua família usou e o 

local de descarte.

Para ref letir
A descoberta da energia elétrica e de outras fontes 

de energia, sem dúvida, criou uma sociedade mais 

confortável e segura. Se nossa rua está iluminada, nos 

sentimos mais seguros à noite. Podemos ver televisão, 

podemos ler, usar nosso computador e nos conectar 

com nossos amigos, com um aparelho que cabe na 

nossa mão. Uau! Imagina se os seres humanos que 

viveram no início do século XX pudessem ver e viver 

na nossa sociedade? Quantas coisas que eles não 

conheceram estão disponíveis agora! Mas engana-

se quem considera que essas pessoas não tiveram 

nenhuma participação nos objetos e materiais que 

tornam nossa vida o que é hoje. Para conhecermos 

melhor essa participação, vamos consultar a nossa 

HABILIDADE BNCC  
EM13CNT104

Avaliar os benefícios e os riscos à 

saúde e ao ambiente, considerando 

a composição, a toxicidade e a 

reatividade de diferentes materiais 

e produtos, como também o nível de 

exposição a eles, posicionando-se 

criticamente e propondo soluções 

individuais e/ou coletivas para seus 

usos e descartes responsáveis.
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Linha do Tempo. Abra a Linha do Tempo e comente com 

sua turma sobre alguns fatos e/ou invenções que estão 

claramente vinculados aos nossos dias. A descoberta 

da primeira lâmpada pode ser um bom exemplo. Mas 

a turma pode e deve apontar outros momentos e/

ou descobertas que considerem relevantes. Esse é 

o momento para sensibilizá-los quanto à utilidade da 

Linha do Tempo e, principalmente, sobre a importância 

de compreendermos a história PASSADA para 

entendermos o que somos HOJE. Seria bastante 

interessante que nesse momento pudéssemos contar 

com a participação do professor de História. Ele 

poderia contribuir não só com o conteúdo, mas com a 

metodologia da História. Se possível, convide-o.

Após o momento de sensibilização, divida a turma 

em pequenos grupos e solicite que cada grupo faça 

uma pequena linha do tempo, procurando identificar 

alguns eventos e/ou descobertas significativas para 

os seguintes objetos:

- veículos; 

- lâmpadas; 

- computadores; 

- materiais que permitiram a utilização de energia 

limpa (solar/eólica); 

- instrumentos utilizados na astronomia; 

- geradores e pilhas.

Cada grupo deve socializar a sua linha do tempo. 

Combine uma periodicidade de tempo médio para 

os marcos e períodos, pode ser de 5, 10, 20 ou 50 

anos, o critério para a escolha deve considerar a 

possibilidade de maior interseção entre as diferentes 

linhas do tempo. Após a socialização, leve a turma a 

refletir sobre a seguinte questão: o que fazemos com 

o descarte de todos esses materiais que criamos? 

Retorne à questão proposta no “Para começar” e 

identifique com eles se encontramos nos relatos 

práticas de descartes conscientes. Convide-os 

a refletir sobre essa questão, também, num nível 

macro, compreendendo quais soluções ou ausência 

delas a sociedade criou em relação ao descarte 

desses materiais. O novo objetivo é criar uma “linha 

do tempo” sobre o descarte consciente. O que 

existe hoje, o que devemos fazer individualmente 

e coletivamente para que essa prática se efetive na 

sociedade? Quais os riscos dos descartes indevidos à 

nossa saúde?

Partindo para ação 1
Na Linha do Tempo, vimos em que momento as 

lâmpadas foram descobertas. Volte a ela com 

os estudantes e releia a trajetória histórica do 

surgimento das primeiras lâmpadas até os dias 

atuais. As lâmpadas, sua história, sua composição, 

riscos à nossa saúde e descarte responsável. Vamos 

focar nossa atenção nas lâmpadas e, a partir delas, 

responder às questões propostas e avançar nas 

proposições de ações. 

Identifique com os estudantes que tipos de lâmpadas 

são utilizados ainda hoje, qual a sua composição, qual 

a sua eficiência energética e os riscos para a saúde 

humana e ambiental do descarte inadequado. A turma 

pode ser dividida em quatro grupos, cada um com 

um tipo de lâmpada: incandescentes, fluorescentes, 

LEDs e halógenas.  Monte com eles o quadro a seguir, 

que deverá ser exposto na escola. Este quadro pode 

ser modificado de acordo com a relevância dos dados 

encontrados pelos grupos. Busque um lugar que 

seja visível para pais e participantes da comunidade 

escolar. A ideia é socializar a informação com o maior 

número de pessoas possível.

TIPOS DE  
LÂMPADA

VANTAGENS DESVANTAGENS
EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA

O QUE FAZER 
QUANDO 

QUEBRAR?

COMO 
DESCARTAR?

PONTO DE 
DESCARTE 
NO NOSSO 
MUNICÍPIO

Incandescentes

Fluorescentes

Halógenas

LEDs
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Utilize o site do e-cycle para consultar se existe posto 

de coleta de lâmpadas próximo à escola ou em outro 

ponto do seu bairro: <https://www.ecycle.com.br/
postos/reciclagem.php> (acesso em fevereiro de 

2020). O site do Cempre <http://cempre.org.br/> 

(acesso em fevereiro de 2020), oferece uma gama de 

informações no Brasil e no mundo sobre a reciclagem 

e o gerenciamento de resíduos sólidos.

Ao final, retome as informações escritas no PARA 

COMEÇAR, reflita com a turma sobre as mudanças 

que ocorreram na sua percepção após o trabalho: 

mudanças requerem trabalho, e qualquer um de 

nós pode realizar pequenas ou grandes mudanças 

para que a vida social e ambiental se torne melhor 

para todos. Instigue-os a propor uma ação local que 

transforme a relação da comunidade com o descarte 

de resíduos sólidos. E, agora, “mão na massa”, 

partimos para ação. Que tal fazer uma campanha? 

Uma página nas redes sociais para mobilizar a 

comunidade escolar? Será que existe um posto de 

coleta de lâmpadas na sua comunidade? Se existir, 

que tal visitar e divulgar o local do posto? Não existe? 

Então, vamos pensar sobre o que podemos fazer para 

que seja criado. É hora de mudar. 

Partindo para ação 2
Proponha a exibição do episódio 5, “Energias 

renováveis: tecnologias e perspectivas brasileiras” 

da série Vida de República. Nele, encontramos 

depoimentos de trabalhadores no Centro de Triagem 

da Vila Pinto. Discuta com os estudantes sobre a 

importância da reciclagem, da reutilização e da redução 

do consumo. Quais as diferenças e que implicação 

cada uma destas atitudes tem no gasto de energia? 

Depois, questione sobre as condições de trabalho 

no Centro de triagem. Como os trabalhadores 

estavam vestidos? Os trabalhadores do Centro do 

Pinto utilizam alguns equipamentos de segurança, 

como luvas, avental. Esses equipamentos são 

necessários porque, na maioria das vezes, as 

pessoas descartam objetos tóxicos juntamente 

com o lixo comum. As pilhas, por exemplo, o que 

fazemos com as pilhas que fornecem energia para 

muitos equipamentos que usamos? Que pilhas 

encontramos no mercado atualmente? 

Divida a turma em grupos e peça para cada um 

pesquisar sobre um tipo de pilha ou bateria e quais os 

problemas com o descarte errado desses materiais. 

Peça que os estudantes verifiquem nas suas casas 

o tipo de pilha usado e, se houver, o tipo de bateria. 

Neste momento, pode ser bastante enriquecedor 

para o trabalho a presença do professor de Química. 

Ele pode auxiliar a compreender diferenças entre 

as pilhas, onde são encontrados os elementos que 

constituem pilhas e baterias e, se possível, algumas 

reações químicas que podem acontecer quando 

esses materiais são jogados no lixo comum.

 OBJETO
MATERIAIS QUE 
ENCONTRAMOS

RISCO AO MEIO 
AMBIENTE E  

À SAÚDE

Pilha Leblanché

Pilha alcalina

Pilha de Lítio

Pilha de 
lítio/dióxido de 
Manganês

Bateria de íons 
de Lítio

Quando os grupos terminarem suas pesquisas e 

o quadro estiver completo, provoque: quais são as 

melhores pilhas e baterias para consumo? Peça que 

cada um veja se as pilhas que consideram as mais 

“adequadas” são utilizadas na sua casa, se é possível 

adotá-las. Caso os estudantes precisem de dicas 

para encontrar dados sobre a composição das pilhas 

e baterias, indique o site: <https://www.ecycle.
com.br/188-descarte-de-pilhas.html> (acesso 

em fevereiro de 2020). Utilize o site do e-cycle para 

consultar se existe posto de coleta de ilhas e baterias 

perto da escola ou em outro ponto do seu bairro 

<https://www.ecycle.com.br/postos/reciclagem.
php> (acesso em fevereiro de 2020).

Assista com os estudantes o vídeo do Canal Futura 

sobre logística reversa, disponivel em <https://www.
youtube.com/watch?v=rRn88dVHFPI> (acesso em 

fevereiro de 2020). E, a seguir, proponha a elaboração do 

Dicionário do descarte responsável. 

O que diz a Lei? Peça que seus alunos visitem o 

site do Ministério do Meio Ambiente e pesquisem 

a legislação que normatiza a gestão de resíduos 
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sólidos em nosso país. Eles devem encontrar a Lei n.° 

12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Veja, a seguir, o link da Lei, mas é melhor 

deixar que eles façam uma navegação no site, não 

só para conhecer a estrutura desse Ministério, mas 

também para praticar a extração de informações de 

interesse público em qualquer outro site <https://
www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-
solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos.
html> (acesso em fevereiro de 2020).

De posse do texto da Lei, sugira que os estudantes 

produzam o Dicionário do descarte responsável. Para 

isso, escolha com a turma algumas palavras no texto da 

Lei que eles consideram que todos deveriam conhecer, 

pois ajudaria a formar cidadãos conscientes. Pode fazer 

alguns cartazes para colocar nos murais da escola com 

essas palavras, divulgar nas redes sociais ou podcasts, 

dependendo da possibilidade da sua escola. Uma 

parceria com o professor de Língua Portuguesa poderia 

enriquecer esta atividade. Para finalizar, proponha 

que a turma inicie uma campanha sobre o descarte 

consciente na escola. 

Partindo para ação 3
Retornando ao PARA COMEÇAR, some os dados 

referentes apenas ao uso de smartphone pelos 

estudantes. Questione-os sobre o ano do seu 

primeiro smartphone e peça que eles façam uma 

média da vida útil de um smartphone para eles por ano. 

Suponhamos que um aluno tenha 19 anos e utilize 

esses aparelhos desde os 16 anos. Suponhamos, 

ainda, que durante esse tempo ele tenha tido três 

deles. Se, em três anos, ele utilizou três smartphones, 

teremos o resultado de um aparelho por ano. 

Assim, podemos fazer uma projeção do número de 

smartphones que ele utilizaria se vivesse, pelo menos, 

mais 60 anos e obteríamos o resultado total de 63 

smartphones durante a vida daquele estudante. 

Peça que cada um calcule, a partir dos seus dados, 

o número de aparelhos que utilizaria durante a sua 

vida. Some os dados de cada estudante e calcule 

o número de smartphones que a turma consumiria 

durante sua vida. Além dos dados quantitativos, você 

pode solicitar que cada um faça uma linha do tempo 

pessoal sobre o uso de smartphones, contendo as 

seguintes informações: ano de aquisição, tipo (novo 

ou usado), como fez o descarte (doando ou vendendo 

para outra pessoa/lixo comum/descarte em local 

apropriado).

Da mesma forma que procedemos com a aquisição 

dos smartphones, podemos proceder com o descarte, 

e projetar o número de smartphones descartados em 

lixo comum ou em coletores apropriados. Esclareça aos 

estudantes que essa é apenas uma projeção baseada 

nos dias atuais, isto é, o nível socioeconômico de cada 

um, a tecnologia disponível no momento, o nível de 

conscientização sobre consumo e o descarte que cada 

um tem no momento. Todas essas variáveis podem e, 

provavelmente, vão mudar ao longo da vida de cada um.

De posse dessas projeções, vamos dar um 

“mergulho “no mundo dos smartphones”. Peça que 

os estudantes pesquisem dados relevantes sobre 

a história e que façam uma linha do tempo desses 

aparelhos. Quando surgiram? Qual a tecnologia 

usada? Em que época se popularizou? Peça que 

comparem a linha do tempo do smartphone com a 

sua própria linha e percebam se o momento de sua 

primeira aquisição coincide ou não com o início da 

popularização desse aparelho. Em caso negativo, 

peça que reflitam sobre quais fatores interferiram 

na aquisição tardia do aparelho. Fatores culturais? 

Fatores socioeconômicos? E será que, desde que 

adquirimos nosso primeiro smartphone, nossas vidas, 

de fato, melhoraram? Será possível ter um olhar 

mais crítico sobre a questão? Veja com a turma o 

vídeo do Canal Futura sobre a implicação do uso de 

celulares na vida dos jovens. Discuta com os alunos 

se eles concordam com o conteúdo do vídeo e se isso 

acontece nas suas vidas <https://www.youtube.
com/watch?v=QU_F2fCKqmU> (acesso em 

fevereiro de 2020).

O segundo passo em busca do conhecimento sobre 

essa tecnologia será descobrir: do que ela é feita? 

Como se faz e que materiais estão presentes em um 

smartphone? É possível descobrir quanto de energia 

se gasta na fabricação de um único aparelho? Divida 

a turma em pequenos grupos e peça que pesquisem 

sobre quais os principais elementos que compõem 

um smartphone. Como eles são obtidos? O que são 

as “zonas de conflito” e como elas estão presentes 

na produção de um smartphone? Após a pesquisa, 

peça que os grupos socializem seus resultados e 

destaquem problemas socioambientais envolvidos na 

produção desse aparelho. Para iniciar o debate, você 

pode exibir o vídeo De que é feito o smartphone? (1`): 

<https://www.dw.com/pt-br/do-que-%C3%A9-
feito-o-seu-smartphone/av-48720052> (acesso 

em fevereiro de 2020).
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Se as descobertas sobre os materiais que compõem 

o smartphone, seus impactos socioambientais e o fato 

de que nem sempre ele nos faz bem deixou a turma 

menos animada, quem sabe já podemos incluir na linha 

de tempo do smartphone descobertas de tecnologias 

que tornem esses aparelhos mais sustentáveis? Uma 

tecnologia que se articule com práticas sustentáveis 

e valores éticos de respeito à vida humana, que 

encontre novos caminhos para a fabricação e uso 

desses aparelhos que hoje fazem parte de nossas 

vidas. Veja com sua turma o vídeo sobre a Fairphone. 

Um caminho mais ecológico para a produção e 

descarte de smartphones está sendo trilhado pela 

empresa holandesa que produz smartphones que 

não utilizam materiais de zona de conflito e são 

concebidos para serem reciclados facilmente. Esse 

é um exemplo, mesmo que ainda distante de nós, de 

que, no futuro, poderemos reduzir bastante o número 

de celulares utilizados durante nossas vidas <https://
www.dw.com/pt-br/fairphone-o-smartphone-
sustent%C3%A1vel/av-48720118> (acesso 

em fevereiro de 2020). Mas, até que os aparelhos 

ecológicos sejam uma realidade para nós, consumo 

consciente e descarte consciente são práticas sociais 

que devem ser implementadas por cada um durante 

toda a sua vida. Vamos começar a reduzir o número de 

smartphones agora. O que você pode fazer sobre isso?

Finalizando, que tal promover um debate na escola 

sobre o Futuro? Sim, o Amanhã. Como vimos no início 

desta Situação Pedagógica, com a utilização da Linha 

do Tempo, não sabemos como será o futuro, mas, 

com certeza, ele está sendo construído aqui e agora. 

Mobilizem a comunidade escolar para uma roda de 

conversa: Como que será o amanhã? Esta atividade 

poderá envolver diversos segmentos da escola, como 

professores de diferentes áreas, funcionários, direção 

e estudantes. A ideia é fazer uma grande roda para 

trocar ideias sobre como será o amanhã. Caso não 

seja possível a participação de todos esses setores, 

viabilize a conversa com sua turma. Assista com eles 

ao episódio 6, “Conectividade” da série Consciente 

Coletivo, que aborda a questão da conectividade. 

Em um primeiro momento, pode dividir a turma ou o 

grupo de acordo com os temas apresentados no vídeo 

escolhido. Além de outros temas, convide-os a montar 

uma proposta coletiva de descarte responsável. 

É interessante que o debate mobilize o maior número 

de estudantes, professores e funcionários, uma vez 

que a ideia é sensibilizar todos os segmentos para a 

execução de uma proposta para a escola. Convide 

seus colegas professores de diferentes disciplinas. 

No fim do debate, coloque uma urna de sugestões 

para mudanças na escola que possam melhorar o 

funcionamento ou ser o início de um projeto de Futuro 

para a instituição. O grupo deve ler as sugestões, 

registrá-las em um documento que pode ser 

entregue ao diretor e socializado com professores e 

comunidade escolar. Convoque os estudantes para 

um trabalho de divulgação das sugestões, por meio 

de cartazes ou de um Mural do Futuro. A ideia é que, 

ao fim desse trabalho, a escola, por meio de todos os 

seus segmentos, elabore e execute um projeto que 

mobilize a comunidade. 

Dica
 PARA MAIS INFORMAÇÕES  

SOBRE SMARTPHONES:

<https://www.akatu.org.br/noticia/
de-onde-vem-e-para-onde-vai-seu-
smartphone/>  

(acesso em fevereiro de 2020).

<http://tvbrasil.ebc.com.br/
futurando/2019/05/do-que-e-feito-
o-smartphone>  

(acesso em fevereiro de 2020).
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Materiais 
complementares
Este capítulo apresenta os materiais 
complementares que servirão como consulta 
no seu dia a dia. As Competências da 
BNCC e os quadros-síntese das Matrizes de 
Referência para o Ensino Fundamental II e 
para o Ensino Médio podem ser bons aliados 
na hora de fazer o plano pedagógico das 
disciplinas ou mesmo do curso. 
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Competências 
BNCC

As Competências Gerais 
da Base Nacional 
Comum Curricular 
(BNCC) são o foco deste 
material, conjugadas 
com as Competências e 
Habilidades do Projeto 
Energia que Transforma. 
Apresentamos a lista 
completa na ordem para 
que você a consulte quando 
achar necessário.

1. Conhecimento: Valorizar e utilizar os 

conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social, cultural e digital para entender 

e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e inclusiva.

2. Pensamento científico, crítico e criativo: Exercitar 

a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 

própria das ciências, incluindo a investigação, 

a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 

hipóteses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas.

3. Repertório cultural: Valorizar e fruir as diversas 

manifestações artísticas e culturais, das locais 

às mundiais, e também participar de práticas 

diversificadas da produção artístico-cultural.

4. Comunicação: Utilizar diferentes linguagens – verbal 

(oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 

visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 

linguagens artística, matemática e científica, para se 

expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos, além de produzir 

sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Cultura digital: Compreender, utilizar e criar 

tecnologias digitais de informação e comunicação 

de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas 

diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 

se comunicar, acessar e disseminar informações, 

produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6. Trabalho e projeto de vida: Valorizar a diversidade 

de saberes e vivências culturais, apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem 

entender as relações próprias do mundo do trabalho 

e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania 

e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 

consciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentação: Argumentar com base em 

fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns que respeitem e promovam os direitos 

humanos, a consciência socioambiental e o consumo 

responsável em âmbito local, regional e global, com 

posicionamento ético em relação ao cuidado de si 

mesmo, dos outros e do planeta.

8. Autoconhecimento e autocuidado: Conhecer-se, 

apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

compreendendo-se na diversidade humana e 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 

autocrítica e capacidade para lidar com elas.

9. Empatia e cooperação: Exercitar a empatia, o 

diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 

outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas 

e suas potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.

10. Responsabilidade e cidadania: Agir pessoal e 

coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando 

decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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Quadro-Síntese Matriz  
de Referência do Ensino  
Fundamental II – 6º ao 9º ano 

COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT

HABILIDADES BNCC ENSINO FUNDAMENTAL II

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO  DE 

ENERGIA, SUA ORIGEM 

E SUA  CAPACIDADE 

DE TRANSFORMAÇÃO

Conceituar 
energia e 
recursos 
energéticos.

EF06C103 EF07C102 EF08C106

Conhecer as 
diferentes 
fontes de 
energia.

EF07C103 EF08C101 EF09C102

Conhecer as 
possibilidades de 
 transformação  
da energia.

EF06C102 EF07C103 EF08C103 EF09C101

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

EF0C104 EF07C105 EF08C106 EF09C106

6o 7o 9o8o
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT

HABILIDADES BNCC ENSINO FUNDAMENTAL II

RECONHECI- 

MENTO DA 

RESPONSABILI- 

DADE DE CADA  

UM NO USO DA 

ENERGIA 

Conhecer 
possibilidades de 
utilização eficiente 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.

EF07C103 EF08C104 EF09C107

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

HAB. 
COMPL.

EF07C106 EF08C106

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

EF07C104 EF08C102

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

EF07C105 EF08C105 EF09C106

6o 7o 9o8o
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Quadro-Síntese Matriz de  
Referência para o Ensino Médio

COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT

HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

COMPREENSÃO 

DO CONCEITO  DE 

ENERGIA, SUA ORIGEM 

E SUA  CAPACIDADE 

DE TRANSFORMAÇÃO

Conceituar energia e 
recursos energéticos.

EM13CNT102

EM13CNT309

EM13CNT310

Conhecer as diferentes 
fontes de energia.

EM13CNT105

EM13CNT309

Conhecer as 
possibilidades de 
 transformação da energia.

EM13CNT102

EM13CNT103

EM13CNT106

EM13CNT107

EM13CNT301

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

EM13CNT101

EM13CNT104

EM13CNT105

EM13CNT106

EM13CNT206

EM13CNT302

EM13CNT308

1o 2o 3o
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COMPETÊNCIAS EqT HABILIDADES  EqT

HABILIDADES BNCC ENSINO MÉDIO

RECONHECIMENTO DA 

RESPONSABILIDADE 

DE CADA UM NO USO 

DA ENERGIA 

Conhecer possibilidades 
de utilização eficiente 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.

EM13CNT102

EM13CNT104

EM13CNT308

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

EM13CNT101

EM13CNT103

EM13CNT107

EM13CNT206

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

EM13CNT101

EM13CNT106

EM13CNT107

EM13CNT206

EM13CNT308

EM13CNT309

EM13CNT310

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

EM13CNT103

EM13CNT104

EM13CNT105

EM13CNT302

EM13CNT310

1o 2o 3o
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