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Guia de 
implementação 
Energia que 
Transforma 

Conectados hoje 
para viver o amanhã.



Olá, articuladores!

Vamos conhecer um pouco melhor o Projeto Energia que Transforma?

Vocês vão realizar a implementação de um projeto educativo, que envolve  

o planejamento de um conjunto de ações cuidadosamente estruturadas.  

As etapas descritas a seguir, com orientações e sugestões para a 

implementação do Projeto Energia que Transforma, foram construídas 

a partir de experiências da Fundação Roberto Marinho com realização de 

distintos projetos em diferentes estados brasileiros. 

Como sabemos, cada projeto é único. Por isso, é necessário, e importante, 

considerar os contextos e as demandas locais, a fim de que o convite 

à implementação seja visto como uma oportunidade de aprendizado 

interdisciplinar para os estudantes e toda a comunidade escolar. 

O Projeto Energia que Transforma traz informações importantes para 

a compreensão de questões socioambientais relacionadas à temática da 

eficiência energética e consequentes possibilidades de mudanças de atitudes 

cidadãs, buscando uma sociedade mais sustentável. Para que seja efetiva, 

a implementação desse projeto deve envolver agentes articuladores das 

distribuidoras de energia, educadores, estudantes e comunidade escolar. 

Este Guia de Implementação é fruto da parceria entre a Eletrobras, no 

âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), e 

a Fundação Roberto Marinho, e tem por objetivo integrar a temática Energia 

e Eficiência Energética ao currículo escolar. Para isso, contamos com vocês! 

Partindo de algumas questões norteadoras, vocês verão as etapas que devem 

ser seguidas para a implementação do projeto e a importância que cada uma 

delas tem para que tenhamos êxito nessa iniciativa.

Vamos lá!
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1 . Como 
articular?
Para implementar um projeto educativo, 
é necessário pensar no público que será 
beneficiado e em quem é responsável por 
esse público. No caso dos estudantes da 
rede pública, a responsabilidade é da 
Secretaria de Educação local. Então, 
é preciso saber com quem vocês devem 
estabelecer interlocução na Secretaria. 

Depois de enviada a carta, será necessário que vocês 
acompanhem o recebimento e o interesse da Secretaria de 
Educação pelo desenvolvimento do Projeto. 

Caso exista a recomendação de um contato na Secretaria de 
Educação, a orientação é que vocês telefonem, apresentem-
se, expliquem brevemente os objetivos e como funciona o 
projeto e verifiquem o interesse em estabelecer parceria para a 
implementação. 

A resposta da Secretaria determinará os próximos passos. 
Caso o interesse seja manifestado, cabe estabelecer as 
responsabilidades de cada parceiro (qual instituição será 
responsável pela mobilização dos educadores, qual instituição 
definirá o local da formação, como os educadores se deslocarão 
e se alimentarão etc.) e as condições para implementação 
(quantidade de educadores e escolas, locais, duração da 
formação etc.). Para isso, vocês deverão elaborar um Termo  
de Cooperação Técnica, que deve ser assinado pelas partes.

E importante salientar que, além do contrato, o projeto deve 
ser redigido contemplando as seguintes etapas: apresentação, 
objetivos, justificativas, ações, cronograma e orçamento. 
Tenham em mente que esse  documento é fundamental para 
que a Secretaria acompanhe o projeto e tenha ciência de todas 
as etapas a serem cumpridas.

Consolidadas as formalidades, o caminho  
está aberto para os próximos passos. 

Caso a pessoa responsável não seja 
conhecida, recomendamos o envio de uma 
carta de apresentação, como a sugerida a 
seguir, com as devidas adaptações.
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Carta-modelo

Nome destinatário 
Título 
Nome da instituição 
Endereço da instituição 

Prezado (a) nome destinatário

(Texto introdutório – breve apresentação da Concessionária)

A metodologia inovadora e engajadora do Projeto Energia que Transforma, em sintonia com 
as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), propõe a promoção do diálogo e de 
aprendizagens sobre assuntos diversos relacionados à energia, como meio ambiente, eficiência 
energética, educação e cidadania, trabalho, pluralidade cultural e outros, mobilizando pessoas e 
comunidades para refletirem, criarem e atuarem de forma consciente e responsável na realidade. 
Os temas abordados perpassam diferentes disciplinas, de forma transdisciplinar, favorecendo 
a apreensão dos conhecimentos, por meio de uma metodologia com uso de multimeios, o que 
promove a aprendizagem integrada.

O Projeto Energia que Transforma é fruto de uma parceria entre a Fundação Roberto Marinho e a 
Eletrobras, e foi desenvolvido no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 
(Procel).

Gostaríamos de convidar a Secretaria de Educação do Estado (nome do estado) para participar 
em (ano implementação) da implementação do Energia que Transforma, juntamente com 
outras Secretarias Estaduais. A (nome Concessionária) se compromete a formar (nº professores) 
professores indicados pela Secretaria, conforme o cronograma de trabalho a seguir.

Mês 1/mês 2: formalização da parceria (nome Concessionária) e SEEDUC.

Mês 3/mês 4: formação dos professores (1 formação de 16h divididas em 2 dias consecutivos de 
8h) e entrega de kit pedagógico.

Mês 4 a mês 10: desenvolvimento do Projeto nas escolas pelos educadores formados. 
Acompanhamento das atividades pela equipe educativa com apoio da SEEDUC (desenho desse 
acompanhamento será definido em parceria, podendo ser por meio de monitoramento a 
distância, visita presencial etc.).

Mês 10 a mês 12: culminância do Projeto (pretende-se estimular escolas a realizarem culminâncias 
e/ou integrar o Projeto em atividades como feiras de Ciências/empreendedorismo/mostras de 
trabalhos já previstas por escolas ou pela Secretaria de Educação).

Mês 3/mês 4 – ano seguinte a implementação: avaliação externa da implementação do Projeto, 

Destacamos que a parceria proposta não envolve repasse de recursos. Caberá à SEEDUC a 
indicação e liberação dos professores para a participação no curso de formação e prover a 
infraestrutura para a salas de formação (local e equipamentos).

Encaminhamos, portanto, o convite para sua apreciação.  
Aguardamos a manifestação de Vossa Senhoria para prosseguirmos com as etapas necessárias.

Saudações,

Assinatura representante Concessionária 

MARCA

Data
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2 . Como 
comunicar?
Para despertar o interesse e a participação 
dos potenciais envolvidos, é importante 
que vocês planejem uma apresentação 
bem envolvente, com objetivos claros, 
justificativas pertinentes ao contexto 
e possibilidades de resultados 
transformadores. 

Então, vale organizar um encontro 
com gestores escolares para mobilizar 
a comunidade e indicar professores 
com perfil de trabalho em projetos para 
participar da Formação de Professores. 

O bom entendimento do Projeto e de seus 
objetivos facilitará o envolvimento coletivo 
e o consequente êxito na implementação. 
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3 . Como 
orientar a 
Formação?
Depois de formalizado o contrato e 
apresentada a proposta aos envolvidos e 
após terem sido indicados os professores, 
é hora de vocês colocarem o cronograma 
em prática e agendarem a formação 
dos professores. Sugerimos que sejam 
realizadas 16 horas de formação divididas 
em dois dias (8 horas por dia).

A programação da formação contempla 
a apresentação do material e as 
possibilidades de uso na sala de aula/
escola. Na formação, os educadores 
praticam atividades descritas no material, 
vivenciam a metodologia do projeto, fazem 
leituras e reflexões que fundamentam a 
prática e saem com uma proposta de plano 
de ação em seu local de atuação.
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4. Como 
reproduzir  
os materiais?
Na formação, cada educador ou cada  
escola recebe um kit de materiais. 

A reprodução desse kit segue as 
recomendações técnicas anexadas a este 
documento. Esses materiais serão muito 
úteis para o desenvolvimento das atividades 
previstas no projeto e para auxiliar os 
formadores na implementação.
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5. Como 
acompanhar?
Para garantir que o projeto seja efetivamente 
implementado nas escolas, é necessário  
que vocês realizem visitas técnicas para 
sanar as dúvidas e valorizar o trabalho dos 
educadores e as produções dos estudantes. 
Caso muitas turmas/escolas estejam 
envolvidas no projeto, é possível visitar 
apenas uma amostra destas turmas/escolas. 
Sugerimos, no mínimo, 30% do total. 

O Acompanhamento Pedagógico consiste em visitas 
às escolas, com escuta dos educadores e gestores/
coordenadores e observação das práticas, tendo em 
vista a aplicação da Metodologia e os bons resultados. 
No acompanhamento, a equipe do educativo que visita as 
escolas pode refletir com o educador sobre as possibilidades 
de superação dos desafios, agregando ao Acompanhamento 
Pedagógico o caráter de formação em serviço.

Durante essa ação, a equipe implementadora realiza 
reuniões técnicas com a equipe pedagógica da Secretaria 
de Educação, e, nesses encontros, o resultado da análise 
pedagógica é discutido com o objetivo de subsidiar ações 
corretivas para o Projeto.
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6. Como e por 
que avaliar?
O objetivo principal do processo avaliativo 
é assegurar que seus achados, resultados 
e recomendações sejam, não somente 
disseminados, mas plenamente utilizados 
para o benefício de todos os envolvidos 
no projeto. Dessa forma, não basta que os 
estudantes tenham contato com os conteúdos 
disponibilizados, mas é importante que esses 
materiais gerem ações transformadoras nos 
grupos em que são disseminados.

A Metodologia propõe um processo de avaliação diagnóstica 
e formativa que se insere no contexto do desenvolvimento 
do trabalho pedagógico. 

A avaliação diagnóstica abrange construção, aplicação e 
análise de resultados de testes diagnósticos:

• teste de entrada – aplicado no início do projeto, permitirá 
reconhecer as diversas situações de aprendizagem dos 
estudantes e o que eles trazem de aprendizagens anteriores;

• teste de saída – aplicado ao término no último mês 
de trabalho, servirá de base para entendermos como 
os conteúdos disponibilizados foram assimilados pelos 
participantes e que impacto foram gerados.

O processo de avaliação vai além da verificação da 
proficiência, considerando aspectos do cotidiano da sala de 
aula, e é concebido como aliado de estudantes e educadores, 
pois promove a autonomia e a responsabilidade por 
acompanhar o seu próprio crescimento. Assim, a diagnose de 
entrada é realizada durante o período de integração, quando 
são vivenciadas atividades que promovem o desenvolvimento 
de competências a serem fortalecidas, de acordo com os 
resultados do teste diagnóstico inicial. Já o teste de saída 
serve como base para a constatação de efetividade do 
projeto, dando subsídios para a correção e o aprimoramento 
das etapas realizadas durante a implementação.



Bem-vindos 
ao universo 
Energia que 
Transforma!
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Anexo. 1
Especificações 
Técnicas dos 
materiais do Kit



Bolsa – TOTE BAG

> Formato: 35L x 37A x 12cm - fundo
> Material: Resíduo de tecido jeans
> OBS: Ver layout.

Etiqueta
Formato: 17,5 x 25 cm
> Impressão: Serigrafia 3 cores  
(Referências Pantone indicadas na arte)
> Material: Lona de algodão cru
> Acabamento: Aplicação na bolsa

Linha do Tempo

> Formato: 100 x 70cm (aberto) | 25 x 35cm (fechado)
> Impressão: 4/0
> Material: Papel offset 150g
> Acabamento: corte reto e 3 dobras.

Pen Drive
> Formato: 5.8 x 1.8 x 1.1 cm
> Material: Bambu
> Capacidade: 64 GB
> Tipo de personalização: Silk em 2 cores  
(referências pantone enviadas na arte)

Livros Didáticos

Livro 1 – Guia Metodológico
Quantidade de pgs: 60
> Formato: Capa: 42,6* x 29,7cm (aberto) | 21,0 x 29,7cm 
(fechado)
> Impressão: Digital 4/4
> Material: Papel Supremo 300g (capa) | Papel Offset 150g 
(miolo)
> Acabamento: Laminação fosca e encadernação lombada 
quadrada

Livro 2 – Conceitos e Contextos
Quantidade de pgs: 176
> Formato: Capa: 43,3* x 29,7cm (aberto) | 21,0 x 29,7cm 
(fechado)
> Impressão: Digital 4/4
> Material: Papel Supremo 300g (capa) | Papel Offset 150g 
(miolo)
> Acabamento: Laminação fosca e encadernação lombada 
quadrada

Livro 3 – Energia na BNCC
Capa 
(Modelo Fichário)
> Formato: 55 x 32 (aberto) | 25 x 32cm (fechado) – 
5cm de lombada
> Impressão: 1 face externa 4/0 | face interna 
(guarda) 1/0
> Material: Couché matte 170g e papel paraná 
> Acabamento: montagem capa dura, colagem de 
guarda, ferragem 3 ou 4 argolas em D, Furação e 
Aplicação do Ilhós, Rebite, Alceamento

(Modelo Caderno)
> Formato: 21,5 x 30,2cm
> Impressão: capa e contra-capa 4/4
> Material: Couché matte 300g e papel paraná 
> Acabamento: encadernação em espiral

Miolo 
Quantidade de pgs: 144
> Formato: 21,0 x 29,7cm (fechado)
> Impressão: 4/4
> Material: Papel Offset 120g, sendo as páginas 3/4, 
13/14, 31/32, 91/92, 131/132,
135/136, 137/138, 139/140, 141/142 em cartão 
supremo 250g
> Acabamento: corte reto e furação para 
alceamento no fichário ou caderno



REALIZAÇÃO


