Apresentação
Caro professor,
cara professora,
Você acaba de receber o material que é parte integrante de
CPFL nas Escolas – Energia em Jogo, uma ação educativa que,
com base no conceito de eficiência energética, permitirá
que você discuta com seus alunos e alunas a forma como
consumimos energia elétrica e tudo aquilo que podemos
fazer para que esse consumo, na escola e nas casas de seus
estudantes, seja mais sustentável, bonito e justo para todos.
Este caderno que você tem em mãos é um convite para uma
jornada de descobertas, de aventuras pelo conhecimento,
de amor pelas coisas novas que podemos aprender,
pela possibilidade que elas têm de nos ajudar a fazer
do mundo um lugar melhor. Juntos, vamos explorar o
universo da energia. Aprenderemos sobre energia elétrica,
transformações energéticas, consumo direto e indireto
e, principalmente, sobre as nossas responsabilidades na
manutenção dos recursos naturais – que são o que torna
todas as formas de vida, inclusive a nossa vida, todas as
coisas que conhecemos, usamos e produzimos ao longo do
dia, possíveis.
Ao final desta jornada, nós esperamos que você e seus
alunos e alunas tenham não só ampliado seu entendimento
sobre o funcionamento de nosso planeta, nossa participação
nisso e nossas responsabilidades sobre as formas como
participamos, mas também, principalmente, que tenham
o desejo de que o planeta e os seres vivos que o habitam
continuem existindo por muitos e muitos milênios.

Vamos lá?

NOSSOS RECURSO

O QUE E COMO
QUEREMOS ENSINAR
OS ESTUDANTES

S

Todo percurso educativo tem por propósito e função levar os
estudantes a aprenderem aquilo que lhes é ensinado. Aprender é mais
do que saber algo, como você já deve ter percebido. Aprender envolve
saber a coisa que se aprende, mas saber também a importância
disso para as escolhas que fazemos cotidianamente, para nossa
possibilidade de articulação e trabalho coletivo, para desejar coisas
que ainda nem existem, ou não existem da maneira como imaginamos
que poderiam existir. Aprender significa, em última análise, tonar-se
uma pessoa um pouquinho – ou muito – diferente do que você era
antes de aprender.

NOSSOS VALORES
Toda ação educativa é fundada em valores – guias
de ação que servem para orientar nossa atuação.
Dito de outra forma, servem para dar forma ao
mundo que convidaremos as crianças e jovens a
sonharem conosco. Os valores deste projeto são:
Argumentar, apontando razões pelas quais
devemos consumir energia elétrica de maneira
eficiente
Argumentar em favor da necessidade de todas
as pessoas terem acesso à energia elétrica
limpa e de baixo custo
Reconhecer e explicar os benefícios no uso de
fontes limpas para a geração de energia elétrica

MATERIAL
DIDÁTICO

DIFUSOR

GERADOR

PROFESSORES

Caderno de orientações,
textos informativos e
planos de aula para
professores

UNIDADE MÓVEL

ALUNOS

Caderno de
atividades
para alunos

ALUNOS E PROFESSORES

JOGOS + EXPERIMENTOS
Um caminhão com um percurso de desafios em que os estudantes
resolvem situações-problema por meio de jogos e exploram
transformações energéticas a partir de experimentos.

MICROAULAS
PROFESSORES

Videoaulas que ampliam
os temas do projeto.
Os primeiros professores
e professoras que
responderem corretamente
à pergunta-desafio de cada
microaula receberão brindes.

APLICATIVO
ALUNOS E FAMILIARES

Aplicativo que permite
o acompanhamento
mensal do consumo
de energia elétrica,
o acesso a um jogo
que ensina boas
práticas de consumo
e a oportunidade de
concorrer a uma TV
LCD 55”. Ao final de 3
meses, as famílias que
reduzirem seu consumo
de energia e tiverem
boa pontuação no jogo
serão finalistas para
ganhar o prêmio. Para
participar, é preciso
baixar o aplicativo,
informar o número de
instalação da conta de
energia e jogar.

CONCEITOS QUE VAMOS ABORDAR
Tipos de energia: energia cinética, potencial gravitacional e potencial
elástica, energia química, energia luminosa, energia sonora
Transformações e transferências energéticas
Fontes de energia renováveis e não renováveis
Eficiência e eficiência energética
Desigualdade no acesso à energia elétrica
Consumo direto e indireto de energia elétrica

OPERAÇÕES INTELECTUAIS
O JEITO DE PENSAR DA CIÊNCIA
Boa parte do que você encontrará neste material – conceitos, planos de
aula e atividades para fazer com seus alunos e alunas – se inicia e honra as
ideias de um grande pensador do século XX, Neil Postman.
A partir de uma das ideias mais geniais de Postman, que dedicou sua vida a
pensar sobre educação moderna, escola, sociedade e tecnologia, propomos
aqui uma possibilidade metodológica para o ensino das Ciências Naturais.

Numa de suas obras (“Teaching as a subversive activity”), Postman
nos diz que todo o conhecimento que produzimos é resultado
de algumas operações intelectuais que fazemos: DEFINIMOS,
QUESTIONAMOS, OBSERVAMOS, CLASSIFICAMOS, GENERALIZAMOS,
VERIFICAMOS E APLICAMOS. E é exatamente sobre essa ideia que
todo este projeto e seus materiais se organizam.

A proposta é que ensinemos, é claro, os conceitos e conteúdos das Ciências
(particularmente aqueles ligados às noções de energia e eletricidade).
Mas mais do que isso, essa proposta inclui, como objetivo, A IDEIA DE QUE
ENSINEMOS ESSES JEITOS DE PENSAR – AS OPERAÇÕES INTELECTUAIS
– COMO OS PROCESSOS QUE PERMITIRAM A CONSTRUÇÃO DESSES
CONHECIMENTOS, tanto quanto seguem permitindo sua compreensão, uma
e outra vez.
O que se pretende aqui é que, ao ensinarmos Ciências, ensinemos
também o modus operandi do fazer e dos discursos da Ciência. Como se
apresentássemos aos alunos e alunas esse mindset, esse jeito de pensar
tão singular que é capaz de produzir esses conhecimentos especificamente.
Assim, em cada atividade ou aula proposta neste material, você ensinará a
seus alunos e alunas conceitos importantes sobre energia e eletricidade,
objetivos presentes na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e, além
disso, os estará ensinando como observar, definir, classificar, generalizar,
aplicar conhecimentos, questionar e verificar.
Trata-se, portanto, de uma metodologia voltada ao LETRAMENTO
CIENTÍFICO, aquele conjunto de habilidades e competências absolutamente
necessário para compreender e articular de forma autônoma conceitos,
discursos, procedimentos e valores ligados aos discursos da Ciência.
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ATIVIDADE 1

COMO É O CONSUMO
ENERGÉTICO DA NOSSA ESCOLA?

Vamos descobrir como consumimos
energia elétrica em nossa escola
e o que podemos fazer para tornar
esse consumo mais eficiente?

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS

O QUE
VOCÊ VAI
ENSINAR

1

Ensinará sobre
observação, como
fazemos isso e que
métodos e cuidados
a tornam mais efetiva.

Comece com um convite. Convide seus alunos e alunas
a imaginar como era o mundo sem energia e explique
que vocês farão um exercício de observação para
descobrir como a energia elétrica é usada na escola.

Ensinará que, para
alterar uma situação ou
propor soluções para um
problema, é preciso ter
informações sobre ele.

2
Vamos fazer um levantamento sobre o consumo de energia
elétrica da nossa escola. Para isso, vamos observar todos
os pontos de fornecimento de energia elétrica e identificar
problemas – como lâmpadas queimadas ou salas sem tomadas.

Ensinará sobre
responsabilidades
compartilhadas, como
é o caso no consumo de
energia elétrica.

3
Vamos entrevistar os responsáveis pela manutenção e
atualização dos equipamentos elétricos e eletrônicos da escola.

4
Vamos fazer um DOCUMENTO para apresentar o que
descobrimos, quais problemas foram identificados e de que
forma os estudantes imaginam que esses problemas podem
ser resolvidos ou minimizados, tornando o consumo de
energia elétrica da unidade escolar mais eficiente.

Este documento servirá como base para você preencher o Roteiro para
a Eficiência Energética na Escola, que permitirá que você participe do
concurso que premiará as soluções mais interessantes e eficientes
realizadas nas escolas. Há um modelo desse roteiro na página 88.

CONEXÕES
COM OS
OBJETIVOS
DA BNCC

5º ANO

7º ANO

8º ANO

Identificar os
principais usos
da água e de
outros materiais
nas atividades
cotidianas para
discutir e propor
formas sustentáveis
de utilização desses
recursos. (EF05CI04)

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).
(EF07CI06)

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. (EF08CI05)
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O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE OBSERVAR

Para ajudá-lo nesta atividade,
apresentamos um texto sobre a
operação intelectual que vocês
mais utilizarão aqui, as condições
necessárias para sua realização e outras
informações que podem ser valiosas
para você organizar sua atuação na aula
e escolher o que e como quer ensinar a
seus alunos e alunas sobre isso.

Todos nós, seres humanos – e até outros animais –, viemos equipados com alguns RECURSOS para
perceber o que acontece em nosso corpo e fora dele. Esses recursos são nossos CINCO SENTIDOS:
AUDIÇÃO, PALADAR, OLFATO, TATO E VISÃO. Eles recebem impressões do mundo o tempo todo –
variações de temperatura e luminosidade, coisas que se movem, diferenças de texturas, sons que
nos rodeiam, sabores e cheiros etc.
O que nós, humanos, temos de diferente de todos os outros animais, entretanto, é como escolhemos
usar esses recursos, o que fazemos com aquilo que aprendemos ao usá-los e os motivos pelos quais
o fazemos.
Observar, por exemplo, é uma das formas mais comuns de usarmos nossos sentidos para perceber
coisas. É uma forma muito particular de interrogar o mundo, o real, para obtermos respostas que não
estão dadas e assim produzirmos algumas coisas bem espetaculares com o que observamos, como,
por exemplo, conhecimentos – inclusive os conhecimentos científicos.

E qual seria a diferença
entre observar
e simplesmente
perceber o ambiente?

Uma observação, tanto
na Ciência como na vida
cotidiana, é sempre
guiada por um interesse.
A observação se dirige atentamente
a um objeto ou evento a partir de
um interesse ou de um problema.
Quando observamos algo, sempre
o fazemos a partir de hipóteses
e concepções que antecedem e
norteiam a observação, uma série
de perguntas ou proposições
que procuramos ali, naquilo que
observamos.

Assim, iniciamos um diálogo com o mundo e com pessoas que já
passaram por ele e que ainda passarão – mesmo que distantes no
tempo e no espaço –, interrogando-o a partir de nossos interesses
e hipóteses, mas também alterando esses mesmos interesses
e hipóteses em função daquilo que percebemos com nossas
observações.
Ou seja, outra característica interessante da observação, e que a
distingue de uma mera percepção, é que a cada pergunta respondida
ou hipótese confirmada ou refutada surgem novas perguntas, novas
hipóteses.

Assim, a observação é uma forma de,
a um só tempo, coletar informações e
formular novas questões e hipóteses. E
isso vale tanto para os problemas práticos
da vida cotidiana como para a elaboração
de pesquisas e teorias científicas.
A observação científica sempre é vinculada a um conjunto de
proposições e convicções teóricas. Nesse sentido, as convicções teóricas
de um cientista acabam por impregnar suas observações. Mas, ao
mesmo tempo, são as observações de comportamentos e regularidades
inesperadas que levam os cientistas a reformular ou mesmo recusar
teorias até então aceitas.

Observar não é, pois, uma atividade prévia à teoria; não é uma
coleta aleatória. É, antes, uma forma de olhar os fenômenos
interrogando-os. É como se, ao observar, fizéssemos perguntas
a nós mesmos cujas respostas esperamos obter não pela
informação verbal de alguém, mas pelo exame atento e
minucioso daquilo a que podemos ter acesso e observar.

Ou seja, embora seja uma das formas mais interessantes de construir novos
conhecimentos, observar é um ato que depende de algum conhecimento
prévio de quem observa, que pode aparecer na forma de uma pergunta ou
de uma hipótese, que será respondida, confirmada ou não, mas que será,
de qualquer maneira, reelaborada como novo conhecimento – se não para
todos, como acontece com aqueles que a Ciência produz, pelo menos para
aquela pessoa em particular, o observador.

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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Ao ensinarmos, nas atividades escolares organizadas, alunos e alunas a importância do ato
de observar e como fazê-lo, não só fazemos um convite para que eles iniciem, uma e outra vez,
esse diálogo precioso com o mundo, mas também lhes ensinamos um método para fazê-lo.
Como dissemos, observar é usar nossos sentidos, de forma dirigida e concentrada, para
perceber certos aspectos do mundo, do real, com o propósito de obtermos respostas para
perguntas que são prévias à observação em si. A gente aprende a observar mais com
a companhia dedicada de alguém que pretende nos ensinar, suas correções delicadas,
a discussão que aí se estabelece do que de qualquer outra maneira.

Assim, ensinar alunos e alunas a observar é
ensinar-lhes a estabelecer e sustentar esse olhar
concentrado e dirigido a um propósito, a um
interesse. Mais do que isso, é ensinar-lhes a manter
aberta a possibilidade de que as questões e os
interesses sejam transformados pelo que se observa.
Em outras palavras, a experiência do método,
da aprendizagem sobre como observar, talvez seja
a parte mais valiosa daquilo que se ensina.

E A GENTE
OBSERVA
NA ESCOLA?

A escola pede a seus alunos e alunas que observem
quase que todo o tempo. Queremos que eles observem
modelos de resolução e exercícios, nossas explicações
e demonstrações sobre determinado tema, que
observem relações lógico-linguísticas e matemáticas,
que observem a existência de padrões e sequências
que se repetem. O que eles mais observam, entretanto,
são os adultos da escola, qualquer adulto, e aprendem
imensamente com essas observações.

UM JEITO DE FAZER
1

Comece com um convite

Esta é sua primeira aula deste projeto, por isso, é bem importante
estruturá-la como um CONVITE, que convença seus alunos e
alunas de que vale a pena acompanhá-lo nessa aventura.
Comece dizendo aos estudantes que a energia elétrica só passou
a ser usada por nós há cerca de 200 anos, o que, historicamente,
é muito pouco tempo. Convide-os a imaginar como seria a vida
sem energia elétrica – sem computadores, celulares, televisões,
sem lâmpadas, água encanada (pois ela depende de bombas
em alguma parte do processo), sem carros, elevadores…
Um outro mundo, não é mesmo? Explorem um pouco esse
cenário, imaginem como eram as escolas, os hospitais.
Convide-os, então, a fazer uma experiência sobre como e quanta
energia elétrica vocês usam, só aí na escola. Explique-lhes que
um dos jeitos mais interessantes de aprendermos sobre as coisas,
qualquer coisa, é nos dedicarmos a observá-las com atenção e
critério.

É importante lembrar que
os começos são situações
muito específicas, cheias
de características que nos
investem daquela certeza
de que algo novo está
começando, que estamos
inaugurando algo que, antes,
não havia. Um bom jeito de
começar qualquer coisa,
especialmente se desejamos
que outros nos acompanhem,
é formular um convite que
seja, ao mesmo tempo,
interessante e convincente.

Diga-lhes que esse será o trabalho de vocês nessa primeira
atividade: OBSERVAR MUITO ATENTA E CRITERIOSAMENTE
DE QUE FORMA A ENERGIA ELÉTRICA ESTÁ PRESENTE E É
CONSUMIDA NA ESCOLA.

2

Vamos fazer um levantamento
sobre o consumo de energia
elétrica da escola

Divida, então, seus alunos em grupos de três a cinco estudantes e
explique-lhes que eles terão duas tarefas importantes: descobrir
quantos e quais espaços compõem a unidade escolar e observar
onde estão os pontos de fornecimento de energia elétrica em
todos esses espaços.
FAÇA COM ELES UMA LISTA DOS ESPAÇOS QUE COMPÕEM A
ESCOLA – assegure-se de que eles não esqueçam nenhum,
mesmo considerando que pode haver espaços que eles sequer
conheçam, como almoxarifados e despensas, uma vez que seu
uso costuma ser exclusivamente adulto. Inclua esses espaços
também na lista. Em seguida, divida todos os espaços listados
entre os grupos de forma justa.

No material que
seus alunos e alunas
receberam, o Gerador,
há uma lista desse
tipo, que precisará ser
corrigida, ampliada ou
reduzida, para contemplar
precisamente a realidade
de sua escola.

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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Considerando todos esses espaços,
será que a escola consome muita ou
pouca energia elétrica? A resposta a
essa pergunta deve ser registrada,
pois é a hipótese original que
orientará e deverá ser testada pela
observação de vocês.

Explique-lhes que, para a segunda parte da tarefa,
eles precisarão andar pela escola e entrar em
cada um desses espaços para contar efetivamente
os pontos de fornecimento de energia elétrica
− lâmpadas, tomadas, pontos de ventiladores e
ar-condicionado, projetores etc.
Eles deverão levar o Gerador para anotar sua
contagem e, nesse processo, registrar também
problemas e imperfeições que observarem, como
lâmpadas queimadas e tomadas sem o espelho de
proteção, por exemplo.
Quando eles voltarem para a sala, registre na
lousa uma TABULAÇÃO do que encontraram:
quantas lâmpadas tem a escola? E tomadas? E
ventiladores? E outros equipamentos eletrônicos?
Constate o que já deve ter sido a hipótese
original de vocês: é muito, muito mais do que
encontraríamos em qualquer residência.

Para isso, é provável que
os estudantes precisem
de autorizações de alguns
adultos. É sábio que todos
os adultos da escola
sejam avisados – dos
inspetores aos gestores.
Também é interessante
que você retome com
seus estudantes aquelas
cordialidades básicas,
como pedir licença ao
entrar em um espaço
ocupado, desculpar-se pela
interrupção, explicar o que
estão fazendo e organizarse para fazer a contagem
brevemente, atrapalhando
o mínimo possível. É
preciso também despedir-se
e agradecer, é claro.

Pode acontecer, e é muito bom que aconteça, de sua turma não ser a única da escola a fazer essa
pesquisa. Para que essa tarefa não se torne redundante – os mesmos espaços sendo observados,
as mesmas pessoas sendo entrevistadas –, nossa sugestão é que você e os demais professores
da escola distribuam as tarefas entre todas as turmas envolvidas, transformando o diagnóstico
em um trabalho do grande coletivo. Vocês podem, por exemplo, combinar que uma turma fará a
observação de determinados espaços e outra turma, de outros, e que uma turma fará entrevistas
com certas pessoas, e outra falará com as demais.

OBSERVAR, APRENDER COMO USAR A ATENÇÃO
Você já deve ter notado que haverá, nesta e nas outras atividades deste projeto, uma diferença
importante entre o trabalho que será realizado por seus ESTUDANTES e aquele que será feito
por VOCÊ, professor ou professora, como deve acontecer em todas as suas aulas, é claro.

Enquanto seus alunos e alunas estiverem empenhados em fazer a observação
do ambiente escolar, a contagem dos pontos de fornecimento de energia
elétrica, as entrevistas que acontecerão em breve e, com tudo isso, realizar
um diagnóstico bem completo do consumo de energia elétrica da escola, você
estará empenhado em ensinar-lhes como OBSERVAR.

Isso não quer dizer, é claro, que não haja a possibilidade de você aprender e
descobrir coisas que não sabia com o trabalho deles, e muito menos que você não
deva se encantar com essa possibilidade. Só quer dizer que o foco de sua atenção e
atuação estará em outro lugar.
Assim, é importante que você mostre com muita clareza por que é necessário que
eles visitem efetivamente todos os espaços da escola e contem, tão minuciosamente
quanto puderem, todos os pontos de fornecimento de energia elétrica, porque no
caso de uma observação é essencial que eles vejam essas coisas todas pessoalmente.
É importante também que eles registrem tudo isso de forma organizada, para que
possam recuperar essas informações posteriormente. Além disso, é essencial que
eles investiguem situações dúbias ou confusas: por exemplo, em uma sala cujas
lâmpadas e ventiladores são todos ativados pelo mesmo e único interruptor, o
que deve ser contado? O interruptor ou cada uma das lâmpadas e ventiladores? É
igualmente importante que eles planejem e reconheçam as condições necessárias
para as observações que querem fazer – por exemplo, se eles quiserem descobrir
a que horas as luzes da escola são apagadas e ninguém puder responder a essa
pergunta, é preciso que algum estudante, que more perto da escola, se disponha a
ficar observando o prédio para verificar a que horas as luzes se apagam.

3

Vamos entrevistar os responsáveis pela
manutenção e atualização dos equipamentos

E quem será que cuida de trocar as lâmpadas quando
elas queimam, de manter os equipamentos eletrônicos
funcionando, de substituir o que precisa ser substituído?
Para responder a essas perguntas, vocês devem preparar um
ROTEIRO DE ENTREVISTA e entrevistar a pessoa responsável,
tentando entender os problemas e processos necessários
à manutenção e atualização de equipamentos elétricos e
eletrônicos na escola.
É importante que o roteiro contenha perguntas muito
específicas sobre consumo médio de energia elétrica da
unidade escolar nos últimos meses – seis meses é um período
interessante para essa avaliação, mas a CONTA DE LUZ fornece
um gráfico com o consumo mensal do último ano.

Uma vez mais, há um breve
roteiro e algumas sugestões
de perguntas no material
dos estudantes. Você pode,
é claro, ampliá-lo ou
reduzi-lo conforme
considerar conveniente.

A conta de luz não chega
diretamente na escola?
Nossa sugestão é que você
consulte a Secretaria de
Educação do seu município e
peça que eles encaminhem a
conta para vocês ou, se isso
não for possível, informem o
consumo mensal da escola
no último ano.

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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4

Vamos fazer um documento para apresentar
o que descobrimos e o que faremos para
tornar o consumo mais eficiente

Agora sim, de posse dos dados levantados com a observação e das informações obtidas com as
entrevistas, vocês estão prontos para delimitar problemas e escolher a qual (ou quais) deles vocês
gostariam de propor soluções.
Pode ser que vocês tenham um problema de muitas lâmpadas queimadas ou funcionando mal e
queiram resolver isso substituindo esses equipamentos – a escola tem os recursos necessários
para isso? Pode obtê-los em um prazo razoável? Há um profissional que possa fazer as trocas de
forma segura? Se não há, será que algum algum familiar que trabalha com isso se disporia a ajudar?
Finalmente, quando vocês já tiverem claro qual é a situação existente na escola e já tiverem
planejado uma solução ou ação que minimize os problemas encontrados, é hora de fazer duas
coisas igualmente importantes: IMPLEMENTAR AS SOLUÇÕES SUGERIDAS E REGISTRAR TODO
ESSE TRABALHO EM UM DOCUMENTO que possa mostrar a outras pessoas, mesmo que elas
não conheçam vocês ou sua escola, tudo o que fizeram. Esse documento, além ser um ótimo
instrumento de avaliação, uma memória e uma forma de socializar o trabalho precioso de seus
alunos e alunas, é também o que permitirá que você, professor ou professora, participe de um
concurso que reconhecerá as soluções mais interessantes e eficientes implantadas nas escolas.

CONCURSO PARA PROFESSORES
COMO MELHORAR O CONSUMO ENERGÉTICO DA NOSSA ESCOLA?
O documento que você e seus alunos e alunas fizerem durante
esta aula servirá como base para você montar o seu Roteiro
para a Eficiência Energética na Escola. Para escrever esse
Roteiro, você receberá um link com um questionário, que
lhe será enviado pela Central de Relacionamento CPFL nas
Escolas, e que também estará publicado no site
www.cpflnasescolas.com.br. Responda às perguntas da
forma mais completa e interessante que puder – afinal,
o questionário preenchido é justamente sua inscrição no
concurso! Para você ter uma ideia do que será perguntado,
consulte o modelo da página 88. Uma banca examinadora
vai avaliar os melhores relatos, os que descreverem as
ações mais interessantes e impactantes. Os professores ou
professoras que vencerem serão premiados com uma viagem.
Você encontra o regulamento completo do concurso no site
www.cpflnasescolas.com.br.

COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Você pode avaliá-los pela forma como
se organizam e realizam o trabalho em
grupo no momento do levantamento
ou diagnóstico do consumo de energia
elétrica na escola.
Você pode avaliar competências de leitura
e escrita pela forma como conduzem e
registram as entrevistas e na redação
do documento para divulgar o que
descobriram e as soluções propostas.
Você pode avaliar a compreensão dessa
primeira noção de eficiência energética
pela forma como identificam problemas
e o tipo de relação que estabelecem para
propor soluções.

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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ATIVIDADE 2

TRANSFORMAÇÕES ENERGÉTICAS:
O QUE É ISSO, AFINAL?

Vamos aprender sobre a
Lei de Conservação de Energia e
elaborar um Pequeno Dicionário
Ilustrado da Energia?

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS

O QUE
VOCÊ VAI
ENSINAR

1

Ensinará sobre uma das
leis mais importantes da
Física e de toda a Ciência
moderna: a energia não
acaba nunca, ela apenas se
transforma permanentemente
em outras formas de energia.

Converse com os estudantes sobre as diversas
formas de energia que existem e a Primeira Lei da
Termodinâmica, ou a Lei de Conservação da Energia.

2
Vamos fazer um Pequeno Dicionário Ilustrado da
Energia para organizar e reunir tudo o que aprendemos.

Ensinará os métodos
ligados a esta operação
intelectual, definir.
Ensinará sobre as formas
de energia que conhecemos.

3
Vamos dividir a turma em grupos e distribuir os
conceitos entre os estudantes para que eles realizem
uma pesquisa.

CONEXÕES
COM OS
OBJETIVOS
DA BNCC

4
Vamos publicar nosso dicionário para que um número
ainda maior de pessoas tenha acesso a ele.

4º ANO

5º ANO

7º ANO

8º ANO

Analisar e construir
cadeias alimentares
simples, reconhecendo
a posição ocupada
pelos seres vivos nessas
cadeias e o papel do Sol
como fonte primária de
energia na produção de
alimentos. (EF04CI04)

Explorar fenômenos
da vida cotidiana
que evidenciem
propriedades físicas
dos materiais –
como densidade,
condutibilidade térmica
e elétrica, respostas
a forças magnéticas,
solubilidade, respostas
a forças mecânicas
(dureza, elasticidade
etc.), entre outras.
(EF05CI01)

Discutir a aplicação,
ao longo da história,
das máquinas simples
e propor soluções
e invenções para a
realização de tarefas
mecânicas cotidianas.
(EF07CI01)

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).
(EF08CI03)

Testar e relatar
transformações nos
materiais do dia a dia
quando expostos a
diferentes condições
(aquecimento,
resfriamento, luz e
umidade). (EF04CI02)

Analisar historicamente
o uso da tecnologia,
incluindo a digital, nas
diferentes dimensões
da vida humana,
considerando indicadores
ambientais e de qualidade
de vida. (EF07CI11)

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. (EF08CI06)
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A eletricidade é uma
forma de energia que nós
aprendemos a gerar em
grandes quantidades há
pouco mais de 100 anos
nas usinas elétricas.

ENTENDA AS
TRANSFORMAÇÕES
ENERGÉTICAS

Um gerador elétrico é uma máquina que transforma energia
cinética (energia de movimento) em energia elétrica.
Dependendo da forma como o gerador é movido, temos um
tipo diferente de usina elétrica.
Nas usinas hidrelétricas (hidro = água), o gerador é
movido com energia hidráulica, ou seja, energia da água
em movimento. Quando não é possível construir uma
represa para ter energia hidráulica suficiente, ou quando há
escassez de água, usamos vapor a alta pressão para fazer o
gerador se mover – aí temos as usinas termelétricas (termo
= quente). Você já viu uma panela de pressão fervendo e o
peso sobre a válvula de saída de vapor girando sem parar? É
o mesmo tipo de funcionamento: a água fica em uma grande
caldeira e é aquecida até ferver. Para aquecer essa água,
muitas fontes de energia podem ser usadas: gás natural (um
gás encontrado junto aos poços de petróleo), carvão mineral,
biomassa (lenha, bagaço de cana, carvão vegetal), derivados
de petróleo etc. Outra forma de aquecer a água é por meio
de energia nuclear, daí temos uma usina nucleoelétrica. É o
caso da usina de Angra dos Reis. Também geramos energia
nas usinas eólicas, usando o vento para movimentar as pás e
fazer o gerador se mover, e nas usinas solares fotovoltaicas,
em que grandes painéis convertem a luz e o calor do sol
em energia elétrica. Essas são só algumas das formas que
descobrimos para gerar energia: podemos obter energia
elétrica do movimento das marés, do calor da Terra, da
força das nossas próprias pernas enquanto pedalamos uma
bicicleta ligada a um gerador, entre muitas outras formas.

No Brasil, as usinas termelétricas,
que são mais utilizadas quando
ocorrem as secas, usam gás
natural para funcionar. Como
esse gás é um combustível fóssil,
quando ele é queimado
polui a atmosfera com gás
carbônico, que é um gás de
efeito estufa. Então essas
usinas, além de produzirem
uma energia elétrica mais cara
que a produzida em
hidrelétricas,
ainda poluem o
ambiente.

Depois que aprendemos a produzir e distribuir energia elétrica em
grandes quantidades, uma revolução aconteceu. É fácil ter uma
ideia desse impacto observando como nossa vida, hoje, depende da
eletricidade que temos à disposição.
Tudo isso só foi possível, entretanto, porque no período da Revolução Industrial, um grupo de físicos,
matemáticos e outros pesquisadores se dedicou a estudar e enunciar as Leis da Termodinâmica, uma
parte superimportante da Física que surgiu em função da busca humana por motores e outras formas
mais eficientes de usarmos a energia que observávamos na natureza.

O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE DEFINIR

Para ajudá-lo a ensinar a seus alunos
e alunas precisamente o que são
definições, seu valor para a Ciência
e para nossas vidas cotidianas e as
técnicas necessárias para escrevê-las,
apresentamos o texto abaixo que...
bem, que define o que são definições.

Você já parou para pensar como aprendeu
a usar as palavras da língua que você fala?
E a gente usa um monte de palavras dessa
língua todo o tempo, não é mesmo?
Em geral, aprendemos a utilizar palavras e conceitos a partir de seu
uso cotidiano; muito mais por imitação, tentativas e erros do que
pela exposição a informações precisas acerca dos significados e
usos de cada palavra isoladamente. Historicamente, os usos das
palavras e dos conceitos precedem à sua definição. Estas só existem
para registrar, aclarar e normatizar seu uso. Não é, pois, necessário
saber definir o sentido preciso e exato de uma palavra para poder
utilizá-la de forma correta e inteligente, como as crianças que estão
aprendendo a falar, por exemplo, nos mostram claramente.
Há, entretanto, inúmeras situações em que precisamos usar
palavras e termos que tenham um significado muito preciso, porque
disso depende a forma como compreendemos determinado evento
ou fato. No campo médico, por exemplo, saber a diferença entre um
vírus e uma bactéria é vital para que se prescreva um tratamento
para esta ou aquela doença. Da mesma forma, no campo jurídico, as
definições sobre os diferentes crimes determinam todo o processo e
penas que se aplicam a criminosos.

Outra situação em que as definições devem ser
precisas e os possíveis mal-entendidos devem ser
evitados é no discurso científico. Por isso, costumamos
dizer que pesquisadores e cientistas são pessoas que
têm um especial apreço e cuidado com as palavras.

ATIVIDADE 2 = DEFINIR + TRANSFORMAÇÕES
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A Ciência, entretanto, está condenada a usar as palavras de uma
língua, seja ela qual for. Ela não costuma inventar palavras, mas, até
quando o faz, deve respeitar as normas da língua em que se insere.
Assim, o que o discurso científico fará é criar, para as palavras que
escolher usar, definições específicas e as mais claras possíveis. Tome,
por exemplo, a palavra corpo. Você certamente conhece o significado
do termo e já o usou várias vezes em conversas cotidianas ao longo
de sua vida. Mas o que acontece quando a Física usa a palavra corpo,
como nas Leis da Termodinâmica? Ou a Astronomia, ao classificar
corpos celestes? Ou a Biologia? Ou a Linguística, ao identificar o corpo
de um texto? Ou o discurso jornalístico, que nem é científico, mas tem
suas particularidades? Será que o termo corpo mantém seu significado
quando aparece nas páginas policiais do jornal e quando aparece
naquela parte que fala sobre celebridades?

As definições são recursos linguísticos –
portanto, sempre um texto, oral ou escrito –,
dos quais lançamos mão para descrever um
fenômeno, evento ou processo, de forma a
diferenciá-lo de outros que podem parecer muito
semelhantes ou idênticos. Também podem
ser uma forma de compreender um aspecto da
realidade, vinculando-o a uma rede de conceitos.

Pense, por exemplo, nas possíveis definições para o termo “violência”.
Será que existe mesmo apenas uma forma de violência? Você consideraria
importante, por exemplo, no campo de políticas públicas, que as diferentes
formas de violência fossem consideradas em suas definições? Será que há
mesmo uma única medida capaz de resolver e suprimir todas as formas de
violência que conhecemos?

Percebeu? As definições são essenciais
para que possamos fazer escolhas e
planos que se relacionem da forma mais
direta possível aos efeitos desejados.

E A GENTE
DEFINE NA
ESCOLA?

As definições estão muito presentes na escola, mas nem sempre com
o cuidado que mereceriam. Afinal, no campo escolar, observamos
uma situação muito semelhante quando pensamos no que tem sido
chamado de indisciplina. Você acreditaria que há apenas uma forma
inequívoca de indisciplina na escola? E que todas as manifestações
possíveis de indisciplina escolar devam ser tratadas da mesma
maneira? Num caso e no outro, o uso vago de um termo pode dificultar a
compreensão de um fenômeno e tornar ineficazes nossos esforços para
lidar apropriadamente com ele.
E o que é verdade para nós, professores e professoras, nesse caso
também é verdadeiro para alunos e alunas. Esperamos que eles saibam
fazer, por exemplo, um resumo do livro lido e que não confundam
essa demanda com a realização de uma crítica, ou a expressão de sua
opinião pessoal sobre o mesmo livro. Desejamos que eles percebam as
diferenças importantes entre uma demonstração e uma fórmula.
É claro que o simples fato de apresentarmos as definições de uma coisa
ou outra não assegura ou é suficiente para que eles realmente saibam
fazer essas coisas, mas perceber com clareza as diferenças distintivas
que as separam é, certamente, um passo necessário e um bom começo.

UM JEITO DE FAZER
1

Converse com os estudantes sobre as formas
de energia e a Primeira Lei da Termodinâmica

Comece a aula lembrando a seus alunos e alunas que na atividade que
fizeram anteriormente, quando investigaram o consumo de energia elétrica
na escola, perceberam claramente como esse tipo de energia é presente e
importante para nossas vidas.

ATIVIDADE 2 = DEFINIR + TRANSFORMAÇÕES
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Pergunte, então, se eles acham que essa é a única
forma de energia de que precisamos para viver.
Essa é a única forma de energia que existe?
Apesar de ter demorado a chegar, a resposta
para essa pergunta foi uma das coisas mais
importantes já descobertas pela Ciência. Essa
resposta virou uma lei da Ciência, ou seja, uma
explicação que serve para quase tudo. Pergunte,
então, se seus alunos e alunas querem conhecer
a resposta.... e conte para eles a história abaixo,
uma das mais belas narrativas da Ciência
moderna.

Ouça as respostas, corretas ou não, de seus
alunos e alunas dedicadamente por algum
tempo. Você não precisa ouvir todo mundo
nem corrigir os equívocos nesse momento,
mas é importante ouvir até para balizar suas
explicações, considerando que é possível,
até provável, que eles já tenham algumas das
informações. Diga a eles que se tem alguém ali
que não tem a menor ideia de como responder
a essas perguntas, essa pessoa não deve ficar
preocupada, porque a humanidade inteirinha
levou uns bons séculos para fazer isso e eles
só estão no mundo há alguns anos.

Depois de contar essa história sensacional,
convide-os a fazer os exercícios do caderno dos
estudantes sobre transformações energéticas.

DE ONDE VEM A
ENERGIA DA TERRA?
Vocês sabiam que tudo, MAS TUDO MESMO,
que acontece com vocês é acompanhado por
uma transformação de energia?
A energia pode existir numa variedade de
formas: elétrica, química, cinética, térmica,
luminosa, nuclear e pode ser transformada de
uma forma para outra.
Mas a energia não pode ser criada nem
destruída.
No universo, nada acontece sem que uma
quantidade de energia mude de uma forma para
outra. A energia pode ser encontrada em todos
os lugares, todos mesmo.
Nosso corpo tem energia química, que é aquela
que a gente consegue dos alimentos. E é parte
dessa energia química que se transforma
em energia térmica, mantendo nosso corpo
aquecido a 36°C. Você pode até experimentar
transformar um pouco da energia de seu
corpo: é só esfregar as mãos uma na outra,
rapidamente e por algum tempo – pronto!
Parte da energia química de seu corpo se
transformou em energia cinética, ou energia de
movimento, das suas mãos e braços, e a fricção
das mãos transformou parte da energia cinética
em energia térmica, que deixou suas mãos
quentinhas.

Quando pegamos uma
pedra no chão e a elevamos
até a altura do queixo, por exemplo, a pedra
ganha uma energia, que se chama energia
potencial gravitacional. Potencial porque está
armazenada na pedra, e gravitacional porque
ela existe por causa da força de atração que
ocorre entre a pedra e o planeta Terra. Se
soltarmos a pedra, ela cai. Durante a queda,
essa energia potencial gravitacional que está
armazenada se transforma em energia cinética.
E de onde vem a energia potencial que se
acumula na pedra quando ela é elevada do
chão para a altura do queixo? Vem da energia
química da pessoa que eleva a pedra. Essa
energia, por sua vez, veio dos alimentos que a
pessoa comeu: arroz, feijão, bife e salada, por
exemplo.
A energia presente na comida está na forma de
energia química. No caso do bife, essa energia
química veio do animal que comeu uma planta
que, por sua vez, usou a energia da luz solar.
A energia solar veio dos átomos que formam o
próprio Sol.
Essa energia do Sol vem de reações nucleares
que acontecem em sua região central.

Viu como a energia muda
de forma?
A energia que usamos todos os
dias para fazer as coisas que
fazemos tem origem no Sol.
A energia não pode ser criada nem
destruída, só muda de forma uma e
outra vez. A esse processo em que
a energia muda de forma o tempo
todo, mas nunca desaparece, nós
chamamos de conservação de
energia.
Essa descoberta ficou conhecida
como a Primeira Lei da
Termodinâmica e é atribuída a Rudolf
Clausius, um físico e matemático
alemão. Mais tarde, descobriu-se que,
antes dele, um outro pesquisador
francês, Carnot, também tinha
elaborado essa lei – e de forma muito
parecida –, mas seus estudos só
foram publicados 50 anos após sua

2

morte e bem depois da publicação
dos trabalhos de Clausius, que
ocorreu em 1850.
A parte mais bacana dessa história
é que esse campo da Física, a
Termodinâmica, tem outras três leis
– a Segunda, a Terceira e a Lei Zero.
Cada uma delas foi elaborada em
tempos diferentes, por estudiosos
diferentes. Cada um deles precisou
do trabalho de outras pessoas para
chegar a suas descobertas. É por isso
que um outro físico muito conhecido
e que também mudou nossa forma de
ver o mundo com suas descobertas,
chamado Isaac Newton, disse: “Se
vi mais longe foi por estar sobre os
ombros de gigantes”. Essa frase é
uma homenagem muito bela a todos
aqueles que, antes dele, certos ou
errados, dedicaram-se a pesquisar
como as coisas funcionam e, mais
importante ainda, partilhar o que
descobriam.

Para ilustrar o
conceito das
transformações
energéticas, você
pode mostrar a seus
alunos e alunas o
filme “O menino que
descobriu o vento”,
disponível na Netflix.

Vamos fazer um Pequeno
Dicionário Ilustrado da Energia

Agora que vocês já sabem o que são transformações
energéticas e são capazes de nomear aparelhos que realizam
essas transformações, proponha que vocês CONSTRUAM,
JUNTOS, UM PEQUENO DICIONÁRIO ILUSTRADO DA ENERGIA.
Nele, deverão constar todas as definições para as diferentes
formas de energia, organizadas em ordem alfabética, com
exemplos e ilustrações.
Se você considerar interessante, outros verbetes poderão
compor o dicionário, como as Leis da Termodinâmica, materiais
condutores e isolantes, questões ligadas à segurança no
uso de energia elétrica, tipos de usinas geradoras de energia
elétrica e diferentes fontes de energia, breves biografias dos
pesquisadores e cientistas mais importantes na história dessa
Ciência ou da Física em geral, entre outros.

Neste percurso, você encontrará
outras aulas que abordarão
diversos conceitos do mundo
da energia. Assim, você pode
escolher começar o dicionário
agora e, depois, acrescentar
outros verbetes e temas,
conforme você e seus alunos
e alunas forem percorrendo as
atividades.

ATIVIDADE 2 = DEFINIR + TRANSFORMAÇÕES
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3

Vamos distribuir os conceitos entre os
estudantes para realizar a pesquisa

Divida os estudantes em pequenos grupos
e DISTRIBUA, ENTRE ESSES GRUPOS, OS
TEMAS DE PESQUISA QUE VOCÊS DECIDIRAM
INVESTIGAR. Vocês podem focar, em um
primeiro momento, nas sugestões de
conceitos reunidas no Gerador.
As definições devem ser escritas respeitando
a estrutura convencional desse tipo de texto.
Assim, toda definição deve conter o nome
daquilo que se define e seguir estruturando
ideias que possam mostrar o que a coisa
é. Uma forma muito comum de se escrever
definições é um texto do tipo que encontramos
em dicionários e enciclopédias. Os estudantes
também deverão reunir exemplos e fazer
ilustrações do termo.
Cada definição deve estar contida em uma
folha de papel separada, para que depois
vocês possam juntar tudo e MONTAR O
DICIONÁRIO, como se fosse um livreto mesmo.
Por último, façam uma revisão criteriosa de
todo o material. Afinal, o dicionário deverá ser
uma publicação, e um material que se destina
à publicação precisa ser bem cuidado.

4

Pode ser interessante falar um pouco com
seus alunos e alunas sobre a importância de
utilizar fontes confiáveis para a pesquisa.
Algumas considerações que você pode fazer:

1 Oriente-os para que sempre chequem

quem é a fonte da informação que estão
usando. Um site de uma universidade, por
exemplo, é mais confiável do que um perfil
do Facebook.

2 Recomende a eles que comparem fontes

de informação sempre que possível. Ou seja,
se um certo dado aparece em dois ou mais
sites confiáveis, ele tem mais valor do que
uma informação que aparece em somente
um lugar e sem nenhum tipo de crédito.

3 Diga aos estudantes que tenham cuidado

com informações desatualizadas. Algumas
coisas do mundo da energia nunca mudam
(como as próprias Leis da Termodinâmica),
mas há outras que podem se tornar
ultrapassadas rapidamente – há 10 anos,
por exemplo, ninguém andava por aí com um
carregador de smartphone, não é mesmo?

Vamos publicar
nosso dicionário

O dicionário, escrito e ilustrado por seus alunos e alunas, poderá ser DISPONIBILIZADO DA
FORMA QUE VOCÊS PREFERIREM: pode ser uma publicação real, em papel – e nesse caso a
ordem alfabética é necessária – ou uma publicação virtual, em um blog ou qualquer outra página
da internet. Vocês também podem divulgar o dicionário de outras maneiras: criar um programa
de rádio em formato de quiz, por exemplo, ou no estilo “mestres da energia respondem”.

COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Você poderá avaliar o desempenho de seus alunos e alunas
durante todo o percurso dessa atividade e também por meio
de seu produto final, considerando:
Se identificam e nomeiam as transformações energéticas.
Se identificam e nomeiam diferentes fontes de energia.
Se estabelecem as relações necessárias entre fonte de
energia e transformação energética ao falar sobre as
diferentes formas de geração de energia elétrica.
A forma como sintetizam as informações pesquisadas
para estruturar as definições usadas nos verbetes do
dicionário.
As informações que eles escolhem para compor o verbete,
que devem ser as mais precisas e assertivas, de forma a
elaborar definições que não suscitem dúvidas ou instalem
dubiedades.
A organização do trabalho propriamente dito no
dicionário, incluindo pesquisa, texto, exemplos e
ilustração, além da distribuição dessas coisas no suporte,
que deve favorecer e convidar à leitura.

ATIVIDADE 2 = DEFINIR + TRANSFORMAÇÕES
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ATIVIDADE 3

COMO SE GERA ENERGIA ELÉTRICA?
O QUE SÃO FONTES RENOVÁVEIS E
NÃO RENOVÁVEIS?
Vamos projetar a casa ideal – uma casa
que use energia elétrica gerada a partir
das melhores fontes – e elaborar um
Manual do Uso Eficiente de Energia?

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS
O QUE
VOCÊ VAI
ENSINAR
Ensinará sobre os
processos de geração
de energia elétrica e as
diferentes fontes que
usamos para isso.
Ensinará sobre como
essas fontes podem ser
classificadas e os critérios
que determinam essa
classificação.
Ensinará sobre os
procedimentos, técnicas e
métodos para classificar.
Ensinará sobre o conceito
de eficiência energética e
como podemos aplicá-lo em
nossas escolhas cotidianas.

1
Discuta com seus alunos e alunas de onde vem
a energia da Terra, os critérios que usamos para
classificar as diferentes fontes de energia que
utilizamos para gerar energia elétrica e que tipo de
impactos cada uma delas produz.

2
Apresente aos estudantes o conceito de eficiência
energética e sua importância para nossas escolhas
cotidianas ao consumir energia elétrica.

3
Vamos projetar a casa ou o bairro mais eficiente do
mundo e criar um Manual do Uso Eficiente da Energia
com as coisas que descobrimos.

4
Vamos apresentar o projeto da nossa casa ou bairro
aos colegas e defender nossas posições e escolhas.

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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CONEXÕES COM
OS OBJETIVOS
DA BNCC

4º ANO
Concluir que algumas mudanças causadas por aquecimento
ou resfriamento são reversíveis (como as mudanças de estado
físico da água) e outras não (como o cozimento do ovo, a
queima do papel etc.). (EF04CI03)

5º ANO

7º ANO

8º ANO

Explorar fenômenos da vida
cotidiana que evidenciem
propriedades físicas dos materiais
– como densidade, condutibilidade
térmica e elétrica, respostas a forças
magnéticas, solubilidade, respostas
a forças mecânicas (dureza,
elasticidade etc.), entre outras.
(EF07CI02)

Diferenciar temperatura, calor e
sensação térmica nas diferentes
situações de equilíbrio termodinâmico
cotidianas. (EF07CI02)

Identificar e classificar diferentes
fontes (renováveis e não
renováveis) e tipos de energia
utilizados em residências,
comunidades ou cidades.
(EF08CI01)

Aplicar os conhecimentos sobre as
mudanças de estado físico da água
para explicar o ciclo hidrológico
e analisar suas implicações na
agricultura, no clima, na geração
de energia elétrica, no provimento
de água potável e no equilíbrio dos
ecossistemas regionais (ou locais).
(EF05CI02)
Selecionar argumentos que
justifiquem a importância
da cobertura vegetal para a
manutenção do ciclo da água, a
conservação dos solos, dos cursos
de água e da qualidade do ar
atmosférico. (EF05CI03)
Construir propostas coletivas para
um consumo mais consciente e
criar soluções tecnológicas para o
descarte adequado e a reutilização
ou reciclagem de materiais
consumidos na escola e/ou na vida
cotidiana. (EF05CI05)

ENTENDA A
GERAÇÃO
DE ENERGIA

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. (EF07CI03)
Avaliar o papel do equilíbrio
termodinâmico para a manutenção da
vida na Terra, para o funcionamento
de máquinas térmicas e em outras
situações cotidianas. (EF07CI04)
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. (EF07CI05)
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). (EF07CI06)

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.
(EF08CI05)
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. (EF08CI06)
Discutir iniciativas que contribuam
para restabelecer o equilíbrio
ambiental a partir da identificação
de alterações climáticas regionais
e globais provocadas pela
intervenção humana. (EF08CI16)

Embora seja muito comum
falarmos em geração,
consumo e desperdício de
energia, nenhum desses
termos poderia ser usado
ou representar a verdade
quando pensamos no
conceito de energia e o
que sabemos sobre ele.

Energia foi primeiro definida por
Aristóteles, na Antiguidade Clássica, como
uma potência de construir coisas ou mover
objetos. A definição aceita atualmente
não é muito diferente dessa proposta pelo
sábio grego: energia é definida como a
capacidade de gerar trabalho.
É claro que isso se refere ao conceito de
trabalho em Física, mas nós não vamos
explorá-lo aqui, embora você possa
escolher fazê-lo com seus alunos e alunas,
se achar interessante. O que queremos
ressaltar é que, de acordo com essa
definição, a energia é sempre um processo
– ela não é uma coisa que possa ser
gerada, consumida ou desperdiçada.
Usamos esses termos porque, em
geral, estamos falando especificamente
sobre energia elétrica e a forma como a
empregamos em nosso dia a dia. Mas até
a energia elétrica que desperdiçamos,
deixando a TV ligada quando não há
ninguém assistindo, por exemplo,
seguirá sendo energia – térmica (aquele
quentinho que fica atrás do aparelho de
TV), luminosa (as imagens, que seguem
aparecendo, quer você esteja assistindo
ou não) e sonora (o som da TV que, como
as imagens, não se importa se você está lá
para ouvir ou não).

Atribuição: Vanilton2006 [CC BY-SA 4.0]

Torres 238 e 241 da Linha de
Transmissão Tucuruí-Macapá-Manaus,
que cruza o Rio Amazonas, consideradas
as mais altas torres de transmissão de
energia das Américas.

Por que, então, falamos em
desperdício?

Bem, a energia elétrica
que utilizamos para fazer
um sem-fim de trabalhos
em nosso lugar é gerada
a partir de processos que,
na maior parte dos casos,
transformam energia
cinética em energia elétrica.
Isso acontece porque, embora
haja muita energia elétrica na
natureza – pense nos raios de uma
tempestade –, nós não sabemos
como utilizar essa energia para
nossas máquinas e equipamentos.

Assim, nós montamos
processos específicos para
gerar a energia elétrica de
que precisamos e esta é uma
atividade que tem seus limites.
Ainda não conseguimos, por exemplo, gerar toda
a energia elétrica de que os habitantes do planeta
precisam e, por isso, há muita gente no mundo que
não tem acesso à energia – mais de 1 bilhão de
pessoas. Também não conseguimos distribuir essa
energia muito bem – as formas de distribuição
são caras e há perdas importantes no processo,
além do fato de que há certas barreiras naturais,
como rios, oceanos e cadeias de montanha
que são verdadeiros DESAFIOS. Finalmente, os
processos usados para gerar a energia elétrica
que utilizamos todos os dias sempre têm algum
impacto ambiental, maior ou menor, mas nunca
ausente. A soma de todos esses fatores representa
o problema que enfrentamos atualmente e origina
a pergunta, ainda sem resposta, sobre como
poderemos manter e garantir o acesso a todos
os benefícios da energia elétrica sem, com isso,
destruir o planeta que habitamos.
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O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE CLASSIFICAR

Para ajudá-lo a ensinar a seus
alunos e alunas precisamente o
que é classificar, seu valor para
a Ciência e para nossas vidas
cotidianas, bem como as diversas
formas pelas quais fazemos
classificações, apresentamos o
texto abaixo, que explica o que é
essa operação intelectual e explora
os critérios por meio dos quais
classificamos tudo ao nosso redor.

Entre todas as operações intelectuais propostas por Neil Postman,
classificar talvez seja a de mais fácil identificação em nossa vida
cotidiana. Nós, humanos, classificamos todo o tempo, mesmo que
não tenhamos clareza sobre os critérios que utilizamos para isso.
A ordem em que empacotamos nossas compras no mercado,
a forma como organizamos nossas roupas e outros objetos
pessoais, as decisões que tomamos sobre quem convidaremos ou
não para uma festa, todas essas são classificações que usamos
cotidianamente e reconhecemos com facilidade.

Isso acontece porque classificar é uma das mais
importantes estratégias humanas para organizar
a vida, interpretar o mundo, hierarquizar objetos
e ideias e estruturar conhecimentos. O que
determina a forma como classificamos são os
critérios que escolhemos para fazê-lo.

Assim, em nossa vida cotidiana podemos usar uma série de
critérios a que chamamos de subjetivos, porque dizem respeito
ao sujeito que classifica. É assim, por exemplo, que alguém
pode decidir que cães são bons animais, porque a pessoa gosta
deles, e baratas são animais detestáveis. O critério para essa
classificação está inteiramente na pessoa que classifica e não em
aspectos objetivos relativos aos dois animais.
As ciências, por sua vez, procuram usar mais frequentemente
critérios objetivos, ou seja, aqueles que podem ser localizados
e observados por qualquer pessoa no objeto que se classifica.
Como quando afirmamos que cães são mamíferos porque seus
filhotes, entre outras características, mamam ao nascer, e baratas
são insetos porque têm três pares de patas e um par de antenas.

É claro que qualquer critério, para qualquer classificação, é uma invenção do engenho humano –
por isso os cães podem ser, ao mesmo tempo, mamíferos e vertebrados e canídeos e animais de
estimação (em nossa cultura) e as baratas são insetos e artrópodes e neópteros. Mas a diferença
entre critérios subjetivos e objetivos é que os primeiros expressam uma opinião ou posição que
muito provavelmente será misteriosa para outras pessoas e quase nunca precisa ser tornada
pública ou explicada e os segundos expressam e organizam a observação de certas características
ou propriedades observáveis e distintivas do objeto que se classifica, algo que pode ser percebido
por qualquer pessoa, pois os critérios objetivos devem ser públicos e compreensíveis para todos.

CRITÉRIOS SUBJETIVOS

CRITÉRIOS OBJETIVOS

Expressam uma opinião ou posição
misteriosa para outras pessoas e que
não precisa ser tornada pública ou
explicada.

Expressam e organizam a observação
de certas características ou propriedades
distintivas do objeto, algo que pode ser
percebido por qualquer pessoa.

Referem-se mais à relação que
estabelecemos com o objeto do que às
características distintivas desse objeto.

São explícitos e, idealmente, capazes
de superar sentimentos individuais e
diferenças culturais.

Isso significa que as classificações não só mudam em função da
cultura, da história e de acordo com os critérios utilizados, mas
que elas próprias podem ser classificadas. Uma classificação
interessante é aquela que nos permite compreender e ordenar
a realidade, que nos ajuda a perceber distinções importantes e
resolver problemas teóricos e práticos. As classificações, mesmo
no campo das ciências, não são abandonadas ou adotadas por
se revelarem “falsas” ou “verdadeiras”, mas por se mostrarem
interessantes, elucidativas ou (in)úteis.

E A GENTE
CLASSIFICA
NA ESCOLA?

A escola tem um amor sem fim por classificações das mais
diversas naturezas. Usamos boa parte das classificações
elaboradas pelos inúmeros campos da Ciência (as da Biologia,
da Gramática, da Geografia, da História, das atividades físicas,
das Matemáticas etc.) como recurso para ensinar a nossos
alunos e alunas uma forma muito específica de pensar e
interpretar eventos e dados. E classificamos, da mesma forma,
os alunos e alunas – por notas, idades, perfis psicológicos,
dificuldades... Os critérios para isso são quase tão numerosos
quanto os próprios estudantes que classificamos.
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UM JEITO DE FAZER
1

Discutam de onde vem a energia da Terra,
os critérios que usamos para classificar as
fontes de energia e os impactos de cada uma

Comece essa aula lembrando a seus alunos e
alunas o que aprenderam ao discutir a Primeira
Lei da Termodinâmica: a energia não pode ser
criada ou destruída, apenas transformada.
Pergunte se eles lembram de onde vem a
energia que temos na Terra, porque eles já
sabem que este planeta está cheio de energia,
nas suas mais diferentes formas. Deixe que
explorem a pergunta por um tempo, oferecendo
informações, palpites, correções breves para
que se aproximem da resposta: a energia do
planeta vem do Sol.
Se seus alunos e alunas perguntarem de onde
vem, por sua vez, a energia do Sol, essa é a
hora de lhes explicar sobre a teoria do Big Bang
ou sobre reações químicas ou sobre ambos!
Depois que essa energia chega à Terra – e ela
chega diária e abundantemente –, ela passará
por muitos e variados processos.

A energia solar chega ao nosso
planeta em três formas, basicamente:

1 Na forma de RADIAÇÃO
ELETROMAGNÉTICA, que é como ela
sai do Sol (e isso é bem importante,
porque essa forma de energia pode
viajar pelo vácuo, que é basicamente
o que existe entre a Terra e o Sol)
2 Na forma de LUZ
3 Na forma de CALOR

Para você ter uma ideia, o Sol manda para
a Terra diariamente uma quantidade de
energia que é cerca de 60 mil vezes maior
do que aquela que é gerada em todas as
usinas elétricas do planeta.

À medida que se transforma, a energia
solar também se distribui pelo planeta
na forma de ventos, correntes marítimas,
seres vivos, tempestades, erupções
vulcânicas etc. A Terra é um planeta que
está sempre explodindo de energia!
Parte da energia solar recebida será
devolvida ao espaço sideral, aquela
parte do universo que fica além de
nossa atmosfera. Esse processo é
essencial para que a Terra mantenha suas
temperaturas em níveis e num equilíbrio
que permite que haja vida por aqui.

Toda essa energia, e os processos de transformação pelos quais
ela passa em nosso planeta, é exatamente o que usamos para
gerar a energia elétrica de que precisamos. Dependendo do
processo utilizado nessa geração, podemos classificar aquilo que
chamamos de fontes de energia.
Na geração de energia elétrica em usinas termelétricas, por
exemplo, utilizamos combustíveis fósseis – gás natural, carvão
mineral ou petróleo e seus derivados. Essa energia foi acumulada,
ao longo de milênios, nos corpos dos seres vivos que habitaram
a Terra, como animais e plantas. Para que esse tipo de fonte
energética fosse produzido novamente, precisaríamos de outros
tantos milênios e certas condições climáticas que provavelmente
não se repetirão. Por isso, dizemos que essa fonte de energia é
não renovável, ou seja, esses combustíveis todos acabarão um dia.
Esta é uma das classificações possíveis para as fontes de energia
que conhecemos: elas podem ser RENOVÁVEIS (energia solar,
eólica, das marés, geotérmica, biomassa e hídrica – a que mais
usamos no Brasil –, etanol e biodiesel) ou NÃO RENOVÁVEIS
(carvão, petróleo e derivados, gás natural e urânio – energia
nuclear). Nesse caso, o critério para a classificação é se
conseguimos obter mais do material necessário para gerar energia
elétrica ou repetir o processo que usamos para isso em um espaço
de tempo de até 100 anos.
Mas essa não é a única classificação possível para as fontes
de energia. Elas também podem ser LIMPAS E NÃO LIMPAS,
a depender do tipo e grau de impacto que causam sobre a Terra.
Assim, são consideradas fontes limpas a energia solar, eólica,
hídrica, geotérmica, das marés. Em todos esses casos, o impacto
causado para a geração de energia elétrica é restrito à área em que
a usina está instalada. Todas as outras fontes são consideradas
não limpas, porque além dos impactos (maiores e piores) na
região da usina em si, há muitos outros causados pela extração
dos combustíveis necessários ou pela emissão de gases que
desequilibram a composição da atmosfera da Terra, causando o
efeito estufa e o aquecimento global.

Todas as formas de
geração de energia
elétrica que conhecemos
causam algum impacto
sobre o ambiente,
mas há uma variação
importante sobre como
e quanto esse impacto
afeta o planeta e seu
funcionamento.

As fontes de energia ainda podem ser classificadas em
PRIMÁRIAS, as que são extraídas diretamente da natureza (eólica,
solar, combustíveis fósseis), ou SECUNDÁRIAS, que são aquelas
extraídas a partir das fontes primárias (como a energia elétrica).
Há outras classificações para as fontes de energia, como a
ECONÔMICA, que classifica cada fonte de acordo com critérios
ligados aos custos de geração da energia elétrica.
Convide seus alunos e alunas a fazer o jogo do caderno dos
estudantes para EXERCITAR O QUE APRENDERAM SOBRE A
ORIGEM DA ENERGIA DA TERRA E AS DIFERENTES CLASSIFICAÇÕES
DAS FONTES DE ENERGIA.

ATIVIDADE 3 = CLASSIFICAR + FONTES
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2

Apresente o conceito de eficiência
energética e sua importância para
nossas escolhas cotidianas

Diga a seus alunos e alunas que, apesar de todas
as formas diferentes de gerar energia elétrica que
os humanos descobriram, ainda não conseguimos
fazê-lo de forma a que haja energia para todos os
habitantes do planeta e também não conseguimos
fazer com que a energia chegue a todos eles. Esse
é um problema imenso, porque significa que essas
pessoas não têm acesso a coisas básicas, como
lâmpadas, computadores e TVs, mas também
não têm acesso a itens ainda mais básicos, como
vacinas (que, na maior parte dos casos, precisam
ser refrigeradas) ou água tratada e encanada
(porque esses processos requerem o uso de bombas
elétricas).
É por isso que é muito, muito, muito importante que
todos nós, que temos acesso à energia elétrica, a
consumamos das formas mais inteligentes, evitando
o desperdício. A essa ideia chamamos EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA.
São considerados eficientes atos e escolhas que
obtêm os mesmos resultados consumindo menos
energia elétrica, como quando, por exemplo,
acumulamos as roupas sujas da família para lavar
na máquina ou para passar com o ferro elétrico,
apagamos as luzes da casa quando há luz do Sol,
secamos as roupas com o calor do Sol em lugar de
usar secadoras, ajustamos a temperatura do chuveiro
para o mínimo de aquecimento necessário a cada
clima. Ou então quando carregamos celulares e
outros equipamentos eletrônicos apenas pelo tempo
necessário em lugar de deixá-los conectados à
tomada a noite toda, usamos lâmpadas de LED em
lugar das lâmpadas fluorescentes e incandescentes,
esperamos os alimentos atingirem a temperatura
ambiente para colocá-los na geladeira ou no freezer.

Eficiência energética é
o critério que usamos
para classificar
as formas como
escolhemos consumir
a energia elétrica que
temos disponível.

3

Vamos projetar a casa ou o bairro mais
eficiente do mundo e criar um Manual
do Uso Eficiente da Energia

Depois de todas essas explicações, convide seus alunos
e alunas a fazerem essa coisa tão bonita e sempre tão
presente em uma educação: sonhar, imaginar um mundo
que ainda não existe, mas pode existir.
Peça a eles que se reúnam em grupos de três ou quatro
estudantes e PROJETEM UMA CASA, UMA CIDADE, UM
BAIRRO, O QUE VOCÊS ACHAREM MAIS INTERESSANTE,
QUE USE OS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
APRESENTADOS PARA FAZER AS ESCOLHAS MAIS
INTELIGENTES, MAIS EFICIENTES SOBRE O CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA.
Peça-lhes que desenhem uma planta desse espaço,
mostrando como a energia elétrica consumida ali será
gerada. Eles podem desenhar o projeto em cartazes ou
então construir maquetes, como se fossem protótipos do
projeto. Tanto os cartazes quanto as maquetes poderão
ser depois expostos nos corredores da escola, se vocês
assim quiserem.
Peça-lhes que escrevam também um código de regras
que determinem as formas como a energia pode e deve
ser consumida e outras tantas formas que é melhor
evitar. ESSAS REGRAS DARÃO ORIGEM A UM MANUAL
DO USO EFICIENTE DA ENERGIA, recomendando
comportamentos e escolhas mais eficientes. Uma
sugestão é que cada grupo pense numa lista de,
digamos, dez regras. Depois, coletivamente, criem uma
lista da turma, baseada nas colocações de cada grupo.
Seu papel, professor ou professora, será o de organizar
essas ideias todas e orientar os estudantes para que
construam, juntos, um Manual único com as melhores
regras sugeridas por eles.

Oriente-os a pensar no tipo
de energia que será usado
para alimentar a casa ou
bairro. Será energia solar?
Eólica? Ou que vem de alguma
hidrelétrica da região? E como
teremos energia à noite, em
épocas de pouco vento ou
quando há seca? Que tipo de
aparelhos teremos à nossa
disposição, quais serão as
novas tecnologias que nosso
projeto vai trazer? Que tipo
de recursos poderão ser
reaproveitados – os resíduos
da cozinha poderão ser
utilizados para alimentar um
pequeno biodigestor?

ATIVIDADE 3 = CLASSIFICAR + FONTES
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CLASSIFICAR, UMA
FORMA DE ORGANIZAR E
INTERPRETAR O MUNDO

4

Aqui, como em todas as outras atividades
deste projeto, enquanto seus alunos e alunas
estiverem dedicados ao trabalho que lhes
cabe, você estará empenhado em ensinar-lhes
como e por que classificamos. É importante
que você esclareça sempre que possível e
muitas vezes o tipo de critério usado em
cada classificação, que mostre claramente a
distinção entre critérios subjetivos e objetivos,
que convide e convença seus alunos e alunas a
usarem preferencialmente os critérios objetivos
para esse tipo de trabalho, embora os
subjetivos sejam ótimos para outras situações.
É importante que você mostre a seus alunos e
alunas que, a cada vez que estabelecemos um
critério qualquer de classificação, formam-se
imediatamente dois conjuntos: o das coisas
que correspondem ao critério e o das coisas
que não correspondem a ele em absoluto.
Assim, se classificamos fontes de energia de
acordo com o tipo e grau de impacto ambiental
que causam, isso nos dará os conjuntos de
fontes limpas e das não limpas, assim como
obtemos, usando outro critério, os conjuntos
das fontes renováveis ou não renováveis, dos
comportamentos eficientes ou não eficientes.

Vamos apresentar o projeto
e defender nossas escolhas

Quando o projeto da casa ou bairro e o Manual do
Uso Eficiente da Energia estiverem prontos, é hora
dos seus alunos e alunas compartilharem todo esse
conhecimento com outras pessoas. Assim, cada
grupo deverá fazer uma APRESENTAÇÃO DE SEU
PROJETO, defendendo suas escolhas e explicando
por que as fizeram, estruturando argumentos que
levem em conta os critérios de classificação de fontes
de energia e o conceito de eficiência energética.
Cada grupo apresentará seu projeto aos colegas de
sala ou a outras pessoas da escola e da comunidade
próxima. Vocês podem fazer isso aproveitando uma
reunião de pais e mestres, uma feira de ciências ou
visitando outras salas.

Ah, e lembre-se de
que tudo que vocês
aprenderam nessa
aula pode aparecer no
Pequeno Dicionário
Ilustrado da Energia,
em forma de verbetes
precisos e preciosos
(fontes, tipos de fontes,
eficiência energética,
aquecimento global,
efeito estufa etc.).

COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Você poderá avaliar o desempenho de seus alunos
e alunas durante todo o percurso dessa atividade e
também por meio de seu produto final, considerando:
A forma como apreenderam e usam o conceito de
fontes de energia a partir de suas escolhas para o
projeto da casa.
A forma como compreendem as possíveis
classificações para essas fontes de energia e
suas implicações para nossas escolhas a partir
do exercício que os convida a recomendar ou
não recomendar determinada fonte, com base
na análise crítica das variáveis que compõem os
critérios de classificação.
A forma como compreendem e aplicam o conceito
de eficiência energética a partir do manual de
regras e recomendações que eles elaborarão.
A forma como compreendem, usam e propõem
critérios de classificação em todas essas
atividades e por sua participação nas discussões.
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ATIVIDADE 4

O QUE É CONSUMO
DIRETO E INDIRETO?

Vamos fazer uma campanha de
utilidade pública para convencer
a comunidade escolar a reduzir
seu consumo direto e indireto de
energia elétrica?

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS

O QUE
VOCÊ VAI
ENSINAR

1

Ensinará sobre a operação
intelectual generalizar, tão
comum na Ciência quanto na
nossa vida.
Ensinará que há
generalizações legítimas,
porque se apoiam em hipóteses
validadas até o limite do possível
e abertas a questionamentos
e refutações, e outras
generalizações, talvez até mais
comuns, que são indevidas
porque se apoiam em opiniões
que não podem ser testadas ou
contestadas – como é o caso dos
preconceitos.
Ensinará sobre o conceito de
consumo direto e indireto.

Fale aos estudantes sobre os critérios de persuasão
usados pela publicidade e explique, a partir dessa
conversa, como as generalizações estão presentes na
nossa vida.

2
Vamos explorar o conceito de consumo direto e
indireto, decisivo para que nossas escolhas pessoais
tenham o alcance necessário para influenciar e alterar
as escolhas de mais gente.

3
Vamos fazer uma campanha publicitária de utilidade
pública para convencer a comunidade escolar a reduzir
seu consumo direto e indireto de energia elétrica.

4

CONEXÕES
COM OS
OBJETIVOS
DA BNCC

Vamos divulgar nossa campanha de utilidade pública.

4º ANO

5º ANO

8º ANO

Descrever e destacar
semelhanças e
diferenças entre o
ciclo da matéria e
o fluxo de energia
entre os componentes
vivos e não vivos de
um ecossistema.
(EF04CI05)

Construir propostas
coletivas para um consumo
mais consciente e criar
soluções tecnológicas para
o descarte adequado e a
reutilização ou reciclagem
de materiais consumidos
na escola e/ou na vida
cotidiana. (EF05CI05)

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.
(EF08CI05)
Discutir iniciativas que
contribuam para restabelecer
o equilíbrio ambiental a partir
da identificação de alterações
climáticas regionais e globais
provocadas pela intervenção
humana. (EF08CI16)
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O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE GENERALIZAR

Para ajudá-lo a ensinar a seus alunos
e alunas o que é generalizar, em
quais situações as generalizações são
possíveis e positivas e em quais são
equivocadas, apresentamos o texto
a seguir, que explora essa operação
intelectual e mostra sua importância,
seus usos e os cuidados que devemos
ter ao generalizar no dia a dia.

Você já pensou em quantas coisas você sabe,
apesar de não sabê-las propriamente?
Afirmamos, sem muita consideração, que é perigoso mexer com
animais que não conhecemos, ou andar por determinadas regiões da
cidade, ou que não gostamos de certos alimentos. Mas, na verdade,
não conhecemos os animais e, portanto, não temos como saber se
são perigosos, nunca andamos naquela região da cidade, apenas
ouvimos falar de certas situações de violência que aconteceram por
lá, e jamais provamos os alimentos que afirmamos não gostar.
Tudo isso é possível porque somos capazes de realizar essa operação
intelectual, tão preciosa e, ao mesmo tempo, tão próxima do engano
e da inverdade, que é generalizar. Todas as afirmações acima e
outras mais da mesma natureza que fazemos comumente não são
necessariamente inverdades – é possível mesmo que todas elas
se apoiem em certos fatos que conhecemos. Mas a generalização
nos impede de ver que é só isso mesmo que sabemos: alguns fatos
e casos particulares, a partir dos quais nos autorizamos a fazer
afirmações gerais sobre todos os casos similares.

Generalizar implica, pois, estender
para o desconhecido a validade de uma
experiência vivida ou de um conhecimento
obtido em uma situação particular.
Dizendo assim, pode parecer que generalizar não seja das coisas
mais inteligentes que fazemos, não é mesmo? Mas isso também seria
uma generalização, e uma muito ruim.

Não fosse a capacidade de generalizar
não poderíamos produzir e acumular
conhecimentos e experiências.

Nossa capacidade de generalização opera de vários modos, todos eles importantes para conhecer e
organizar o mundo ao nosso redor. Uma primeira forma de generalização consiste em reunir sob um
único conceito vários objetos singulares nos quais reconhecemos uma ou diversas características
comuns. Reunimos diferentes espécies – cação, tilápia, dourado – sob um termo único: peixes.
Da mesma forma, cada um dos conjuntos de cadeias de montanhas – todos eles específicos,
com um número diferente de montanhas, cada uma delas diferente das outras em sua forma e
tamanho – pode ser generalizadamente agrupado como uma “serra”. A generalização oferece,
nesse sentido, uma categoria abrangente dentro da qual identificamos um fenômeno particular: a
Serra da Mantiqueira, por exemplo. Mas a generalização pode ser também uma operação por meio
da qual se estende a muitos – ou a todos – o que foi observado em um número limitado de casos
ou indivíduos. Assim, por exemplo, a partir de um teste com um número limitado de pacientes
se generaliza a eficácia de um remédio. Isso implica que, a partir daquilo que já é conhecido,
expandimos o conhecimento para o desconhecido, supondo que o mesmo deve acontecer.

Fazer generalizações, portanto, é a forma como conseguimos
começar cada dia da vida, cada geração nova a partir de um corpo
de conhecimentos acumulados e válidos até um certo ponto. Se não
generalizássemos, estaríamos condenados a começar tudo do zero,
todas as manhãs.
A diferença existente entre as generalizações que fazemos em nossa vida cotidiana e aquelas feitas
pela Ciência é que as segundas estão permanentemente submetidas ao escrutínio e testagem da
comunidade científica, que questionará consistentemente seus fundamentos e sua validade.

Assim, tanto as generalizações da Ciência
como as que fazemos em nossa vida
cotidiana implicam a extensão da validade
das experiências e observações anteriores
para casos novos que consideramos
iguais ou muito parecidos. A diferença
fundamental entre elas é que, no campo
da Ciência, a expansão dessa validade é
sempre submetida a provas sistemáticas a
fim de testar, de forma impessoal e rigorosa,
a validade e a extensão da generalização.
Mais do que simplesmente útil, generalizar o particular é imprescindível. Nossas grandes questões
sobre as generalizações nunca são relativas a se devemos ou não fazê-las, mas à forma como as
organizamos e propomos, ou seja, aos fundamentos (em que baseamos a generalização) e à extensão
(até onde vai a validade) da generalização.
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UM JEITO DE FAZER
1

Fale sobre os critérios de persuasão
como as generalizações estão
presentes na nossa vida

Nossa sugestão é que você comece essa
conversa perguntando se seus alunos e alunas
veem TV, o que gostam de assistir, se leem
revistas, navegam na internet. Pergunte se eles
já repararam quantas propagandas há nesses
veículos. Pergunte quais são as propagandas
de que eles se lembram, de quais mais gostam,
as que acham muito chatas. PERGUNTE QUAL
FOI A ÚLTIMA VEZ QUE ELES ASSISTIRAM OU
LERAM UM ANÚNCIO E QUISERAM COMPRAR
AQUILO QUE ESTAVA SENDO ANUNCIADO.
Insista para que todos falem.
É importante que todos reconheçam que, para
todo lado que a gente olhe, há sempre alguém
querendo nos vender alguma coisa. Na maior
parte do tempo, nós também acreditamos
que queremos ou mesmo precisamos comprar
alguma coisa. Às vezes a gente até acha que se
comprarmos aquela coisa, seremos mais felizes
e completos. Vocês falarão um pouco sobre
critérios de persuasão, que são os critérios
utilizados nos anúncios justamente para nos
convencer a comprar coisas.
Peça para seus alunos e alunas abrirem o
Gerador na tabela dos critérios de persuasão
e leiam em conjunto. A CADA CRITÉRIO
LIDO, PEÇA PARA ELES LEMBRAREM QUAIS
ANÚNCIOS JÁ VIRAM QUE FIZERAM USO DESTE
OU DAQUELE CRITÉRIO. Certamente, será um
exercício bastante revelador.

Dependendo da idade
dos seus alunos e
alunas, você pode
mostrar para eles dois
curtas-metragens que
abordam essa questão:
Idiots (bit.ly/2DCpOgq)
e Man, de Steve Cutts
(http://bit.ly/2Vp2gFQ).
Ambos estão disponíveis
no Youtube.

CRITÉRIOS DE
PERSUASÃO
ASSOCIAÇÃO

CHAMADA PARA A AÇÃO

DECLARAÇÃO

JOGOS E ATIVIDADES

HUMOR

PRECISA TER!

PROPAGANDA EXAGERADA

MEDO
PRÊMIOS, APOSTAS E
BRINDES
REPETIÇÃO

PROMOÇÕES E PREÇO

COMO VOCÊ RECONHECE?
Usa imagens de que muita gente gosta (como um personagem de
quadrinhos) na esperança de que você goste do produto que está
sendo vendido da mesma maneira que você já gosta do personagem.
Diz a você o que fazer: “Compre já!” ou “Vote agora”. Não deixa
dúvidas do que deve ser feito.
Informa como o produto pode te ajudar ou como ele funciona.
Um comercial feito como se fosse um jogo é uma forma da gente se
divertir enquanto aprende mais sobre o produto e passa mais tempo
em contato com ele.
Faz você rir e chama sua atenção para que a mensagem passada fique
gravada na sua memória.
Dá a ideia de que você tem que ter aquele produto para ser feliz,
popular ou ficar satisfeito.
Palavras bem grandiosas, como “incrível” e “inacreditável”, fazem com
que os produtos pareçam mais interessantes.
Quando um produto serve para resolver uma coisa que te preocupa,
como mau hálito ou cabelo desajeitado.
Atrai sua atenção com a chance de você ganhar um prêmio, uma
recompensa.
Repete uma mensagem ou ideia para que você se lembre dela depois.
O destaque do anúncio é o desconto ou o preço. Assim, o produto pode
parecer mais atraente.

CINCO SENTIDOS

Usa sons e imagens que estimulam nossos sentidos: visão, audição,
paladar...

INGREDIENTES ESPECIAIS

Se o produto tem um ingrediente especial, diferente, você fica com a
impressão de que ele é melhor que os outros.

DEPOIMENTOS E OPINIÕES
POSITIVAS

Se alguém, como uma celebridade (um artista, jogador de futebol etc.),
fala bem do produto e diz que ele funciona, é mais fácil para
você acabar se convencendo de que ele é bom.
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À medida que for mostrando os critérios de
persuasão, PERGUNTE AOS ESTUDANTES
COMO ELES IMAGINAM QUE SEJA POSSÍVEL
QUE TODAS AS PESSOAS REAJAM DA MESMA
FORMA A UMA PROPAGANDA OU AO CRITÉRIO
DE PERSUASÃO DE QUE ELA FAZ USO. A
resposta é que não é possível, não é mesmo?
Explique então que esses critérios foram
desenvolvidos e organizados por psicólogos
que estudaram as reações de um grupo grande
de pessoas, mas não de todas as pessoas do
mundo – até porque isso nem seria possível.
Siga explicando que, além de impossível, seria
também desnecessário. Quando os cientistas
de qualquer área estudam alguma coisa, é
comum que eles generalizem seus achados e
descobertas, uma vez que identifiquem certos
padrões de regularidade, certas coisas que
acontecem sempre de forma muito parecida.
E não é só na psicologia que isso acontece.
Tome a Lei da Gravidade, por exemplo.
Ninguém estudou todos os corpos do universo
para verificar se algum deles não está
submetido à Lei da Gravidade, mas o fato de
que muitos dos corpos do universo estejam
é o suficiente para torná-la uma das mais
importantes leis da Ciência.
Finalmente, MOSTRE A SEUS ALUNOS E ALUNAS
QUE, EMBORA HAJA MUITAS GENERALIZAÇÕES
NA CIÊNCIA, OS CIENTISTAS DEVEM SEMPRE
EXPLICAR SUAS BASES PARA GENERALIZAR,
mostrar as pesquisas que realizaram e estar
abertos a críticas e refutações. E é isso que
autoriza que tratemos generalizações como leis
e teorias, porque, é importante deixar claro,
o fato de nem todos os elementos de uma
categoria terem sido testados um a um NÃO
TORNA A GENERALIZAÇÃO INDEVIDA E MUITO
MENOS ERRADA.
Nós também, como os cientistas, fazemos
generalizações todos os dias – dias que
começam com neblina serão ensolarados, não
se deve tomar gelado em dias frios, é mais
perigoso sair à noite do que durante o dia etc.
Mas, ao contrário dos cientistas, raramente
procuramos pelas razões que explicam e
legitimam essas generalizações, às vezes
nem ao menos estamos abertos a críticas ou
refutações. Essa diferença é suficiente para que
muitas de nossas generalizações cotidianas se
revelem PRECONCEITOS INFUNDADOS.

Certifique-se de que seus alunos e alunas
reconhecem e localizam exemplos de
generalizações (devidas e indevidas) e
mostre-lhes como podemos identificar
facilmente quando alguém está fazendo uma
generalização pelo tipo de palavras que a
pessoa usa ao montar a frase: todos, todas,
sempre, nunca e categorias gerais, como as
mulheres, os médicos, os políticos revelam e
avisam: vem generalização por aí!
Finalmente, MOSTRE A SEUS ALUNOS E ALUNAS
COMO AS GENERALIZAÇÕES SÃO PRESENTES
NOS DISCURSOS DA PROPAGANDA. Isso se
explica não porque essas generalizações sejam
verdadeiras ou legítimas, mas porque o desejo
da publicidade é sempre o de vender tudo a
todos, não é mesmo?

Imagine, por exemplo, que alguém está
testando um novo medicamento em
cobaias vivas. A primeira cobaia morre
após a ingestão do medicamento. A
segunda também. E a terceira também.
Pergunte a seus alunos e alunas qual
eles imaginam que é a decisão mais
ética nesse caso: seguir testando o
medicamento – e matando cobaias até
que todas as cobaias tenham tomado
o medicamento – ou suspender os
testes e concluir, numa generalização,
que esse não é um bom medicamento
porque seu efeito colateral é matar
cobaias?

E isso também aparece nas
propagandas – por exemplo, como você
descreveria genericamente uma mulher
bonita, baseando-se exclusivamente
no que vê nas propagandas? Foram
também esses anúncios comerciais
que propagaram o conceito de que
haja certos brinquedos que são para
meninos, enquanto outros seriam só
para meninas.

2

Vamos explorar o conceito de consumo
direto e indireto e a ideia de que
nossas escolhas coletivas são decisivas
para que mais gente alcance bons
níveis de eficiência energética

Depois que seus alunos e alunas aprenderem
a conhecer (e reconhecer) os critérios
utilizados nos anúncios, VOCÊ MOSTRARÁ
A ELES UMA IDEIA IMPORTANTÍSSIMA,
CENTRAL NESTE PROJETO: O CONCEITO DE
CONSUMO DIRETO E INDIRETO.
Convide os estudantes a pensar sobre
as ações de eficiência energética e as
campanhas publicitárias que eles já viram por
aí sobre esse assunto. Certamente eles devem
estar cansados de ouvir que devemos fechar
a torneira enquanto escovamos os dentes,
que devemos tomar banhos curtos ou que
não é inteligente deixar luzes, computadores
e TVs ligadas se não há ninguém usando.
Eles também já devem ter ouvido falar que
comprar PRODUTOS QUE APRESENTEM
MELHORES ÍNDICES DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA é sempre uma boa ideia. É claro
que essas atitudes fazem muita diferença e
devem ser ensinadas e valorizadas sempre.
Mas todas elas estão orientadas para
comportamentos individuais. Será que isso é
tudo o que podemos fazer?
Há sempre uma outra possibilidade, mais
difícil, porém mais interessante, porque seus
efeitos são muito maiores e mais decisivos
do que qualquer ato ou escolha individual:
aquilo que podemos fazer coletivamente, a
partir dos lugares sociais que ocupamos. Por
exemplo, todos nós somos consumidores,
certo? Nossas escolhas como consumidores,
as coisas que compramos e as que decidimos
não comprar, se chegamos mesmo a usá-las
ou consumi-las ou se elas se estragam antes
disso, se precisamos mesmo dessas coisas ou
se apenas queremos possuí-las, todas essas
são escolhas individuais, mas que podem
ser orientadas por um princípio solidário e
coletivo.

A maior parte de nosso
consumo [e desperdício]
de energia elétrica
acontece em situações
em que não percebemos
nenhuma energia elétrica
presente.

O selo Procel foi
criado para fornecer
essa informação aos
consumidores, e vocês
falarão mais sobre ele
numa outra atividade
deste projeto.

O desperdício de todos nós é maior e mais
frequente não naquele dia em que demoramos
um pouquinho mais no banho, mas quando
escolhemos comprar um produto que tem três
embalagens, quando uma só seria suficiente.
Ou quando compramos aquela oferta do
supermercado e depois não usamos o produto
ou ele se estraga antes que usemos. Quando
compramos qualquer coisa, qualquer coisa
mesmo, de que não precisemos realmente.
Isso acontece porque todas as coisas que
consumimos, todas mesmo, usam alguma
energia elétrica para serem produzidas,
extraídas, cultivadas ou transportadas até nós.
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A isso chamamos de consumo indireto e ele é
a maior parte de nosso desperdício de energia
no cotidiano. Assim, além dos atos ligados
ao consumo direto, aquele em que sabemos
precisamente como a energia elétrica está
presente, é importante considerar e ensinar a seus
alunos e alunas sobre o consumo indireto, aquele
em que não percebemos diretamente a presença
da energia elétrica, mas devemos saber que ela
está lá, usualmente em grandes quantidades.
É ESSENCIAL QUE SEUS ALUNOS E ALUNAS
COMPREENDAM A IDEIA DE CONSUMO
INDIRETO. OU SEJA, QUE ECONOMIZAR ENERGIA
É REVER TAMBÉM NOSSO COMPORTAMENTO
DE CONSUMIDOR. É, por exemplo, preferir
comprar produtos que não venham com um
monte de embalagens. É preferir levar a sacola
ao supermercado, ao invés de trazer para casa
saquinhos plásticos que serão descartados. É
pensar duas vezes antes de querer consumir tudo
o que está anunciado nas vitrines, TVs, revistas.
É cuidar do destino dos resíduos que produzimos
(afinal, tudo o que jogamos na rua, na pia ou na
privada de nossas casas pode poluir e envenenar
nossas águas e demandará grandes gastos de
energia para ser transportado, tratado etc.).

Pode ser interessante falar aos seus alunos
e alunas da nossa responsabilidade no
consumo direto e indireto, usando como
exemplo o tempo de decomposição daquilo
que descartamos no ambiente.
Alguns exemplos:
Jornais: de 2 a 6 semanas de tempo
estimado de decomposição
Embalagens de papel: de 3 a 6 meses
Fósforos e pontas de cigarros: 2 anos
Chiclete: 5 anos
Nylon: 30 anos
Tampas de garrafas: 150 anos
Latas de alumínio: de 200 a 500 anos
Isopor: 400 anos
Vidro: 1 milhão de anos
Vocês também podem conversar
especificamente sobre o plástico, um material
onipresente no nosso cotidiano e que, ao ser
descartado sem cuidado no ambiente, ameaça
a vida na terra e, especialmente, nos oceanos:
Saco plástico: 20 anos de tempo estimado
de decomposição
Canudo: 200 anos
Garrafa plástica: 450 anos
Fralda descartável: 450 anos
Linha de pesca: 600 anos
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Vamos fazer uma campanha publicitária
de utilidade pública para reduzir o
consumo direto e indireto na comunidade

Agora que seus alunos e alunas já sabem diferenciar as generalizações úteis das inapropriadas,
e entendem a diferença entre consumo direto e indireto, vamos aplicar esses novos
conhecimentos em uma campanha de utilidade pública. A tarefa deles será a de fazer uso
daqueles mesmos critérios de persuasão para uma espécie de “operação inversa”.

Ou seja, SEUS ALUNOS E ALUNAS SERÃO
CONVIDADOS A ELABORAR ANÚNCIOS
QUE TENTEM CONVENCER AS PESSOAS
A CONSUMIR MENOS ENERGIA ELÉTRICA
DIRETAMENTE, E TAMBÉM A CONSUMIR
MENOS DE TODAS AS OUTRAS COISAS QUE
CONSUMIMOS – REDUZINDO, ASSIM, SEU
CONSUMO INDIRETO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Divida a turma em pequenos grupos e deixe
que os grupos escolham os ASSUNTOS QUE
QUEREM TRATAR NA CAMPANHA. A única coisa
que todos devem respeitar é que o anúncio
aborde tanto o consumo direto, quanto o
indireto. Eles podem fazer cartazes, produzir
vídeos ou publicações para redes sociais
ou outras páginas de internet, como blogs
e Tumblr, spots para rádio ou o que mais
a imaginação permitir.

Durante a produção das campanhas de
utilidade pública pode acontecer (e que
bom se acontecer) de seus alunos e alunas
terem muitas perguntas sobre o uso de
água e energia na produção das coisas
que consumimos. Essas perguntas sempre
merecem muita atenção e, se quiser, faça
um cartaz só com as perguntas, para que
vocês possam partilhar essas dúvidas com
todos da escola. Assim vocês conseguem
mais gente para ajudar na procura pelas
respostas. Perguntar é uma das coisas
mais geniais que podemos fazer nessa
vida, mesmo quando achar as respostas
não for muito fácil. Combine com eles
sobre os recursos que vocês podem usar
para encontrar essas respostas, como a
internet, livros da biblioteca da escola, se
houver, perguntar a pessoas que saibam
muito sobre essas coisas, caso eles
conheçam alguém assim.

Se você, professor ou professora, julgar necessário, pode ser interessante dedicar um pouco
mais de tempo a mostrar a seus alunos e alunas como se faz uma campanha de utilidade
pública. Algumas orientações que você pode passar a eles:
Pensar no objetivo e no público-alvo. Se houver clareza do que se quer alcançar e quem deve ser
impactado, fica mais fácil pensar em alternativas para alcançar o resultado.
Narrativa. Convide seus alunos e alunas a pensar na campanha como se fosse uma história
sendo contada, com início, meio e fim, e uma consequência. Para enriquecer a narrativa, eles
podem usar associações, metáforas ou exagero.
Racional X Emocional. Os estudantes podem pensar em ideias que apelem para o racional (fatos,
números, dados) ou ideias que apelem para o emocional (sentimentos, sensações, emoções).
Tom. A campanha será mais séria? Mais bem-humorada? Impactante?
Linguagem. É preciso dizer tudo em poucas palavras. Também não adianta usar palavras difíceis
(a não ser intencionalmente, para provocar uma reação específica). O ideal é que quem está
vendo a campanha identifique imediatamente a mensagem que se quer passar.
Arte. A campanha precisa ser bonita! Os elementos (cor de fundo, desenhos ou imagens,
contornos, posição das letras, som, emoção da voz) devem estar em harmonia.
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Vamos divulgar nossa campanha
de utilidade pública

Finalmente, quando todas as peças da campanha
publicitária de utilidade pública estiverem prontas,
é hora delas encontrarem seu destino: SEREM
ESPALHADAS PELA ESCOLA E POR ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS PRÓXIMOS a ela para que informem
ao maior número de pessoas possíveis sobre como
podemos usar nossas escolhas diárias de consumo para
tornar o mundo um lugar melhor e mais justo para todos.

COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Você poderá avaliar o desempenho de seus alunos e
alunas considerando:
A forma como participam da discussão sobre
as propagandas que conhecem, verificando se
utilizam os critérios de persuasão para analisá-las.
A forma como aplicam esses mesmos critérios
para elaborar suas próprias propagandas.
A forma como compreenderam o conceito de
consumo direto e indireto, considerando em que
medida e com que grau de detalhamento esse
conceito aparecerá nas propagandas.

Finalmente, poderá avaliar as competências de leitura
e escrita dos seus alunos e alunas considerando os
recursos que usam e a forma como estruturam o texto
ou a fala das campanhas.
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ATIVIDADE 5

O QUE É EFICIÊNCIA E
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA?

Vamos aprender a calcular o
consumo de energia elétrica
de um aparelho, ou mesmo
de uma casa, e entender para
que serve o selo Procel?

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS

O QUE VOCÊ
VAI ENSINAR
Ensinará sobre a operação
intelectual aplicar, algo
absolutamente necessário para
a Ciência e para nossas ações
cotidianas.

1
Explore, com seus alunos e alunas, o conceito
de potência e sua relação com o consumo de
energia elétrica.

Ensinará que, uma vez que
aprendamos alguma coisa, é
extremamente provável que
encontremos situações em que esse
conhecimento possa ser aplicado e,
assim, ele nos parecerá útil.

2
Vamos ampliar os critérios que podemos utilizar
para verificar se um determinado equipamento
consome muita ou pouca energia elétrica.

Ensinará sobre o conceito de
potência e sua importância para
calcular o consumo de energia
elétrica que cada equipamento ou
máquina tem, ou o consumo geral de
uma casa ou qualquer outro lugar.

3
Vamos calcular o consumo de energia elétrica
de um aparelho ou casa.

Mostrará as informações que
podemos obter na leitura do
selo Procel e de que forma
essas informações podem ser
importantes e orientadoras para
nossas escolhas de consumo.

4
Vamos conhecer o selo Procel e identificar as
informações que ele nos fornece.

CONEXÕES
COM OS
OBJETIVOS
DA BNCC

8º ANO
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).
(EF08CI03)

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. (EF08CI04)

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. (EF08CI05)
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O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE APLICAR

Para ajudá-lo a ensinar a seus
alunos e alunas o que é aplicar,
como essa operação intelectual está
presente nas ações que realizamos
cotidianamente e que ela é central
para que nos apropriemos de
qualquer tipo de novo conhecimento,
apresentamos o texto a seguir, que
explica o que é aplicar e sua relação
com a própria escola.

Embora pouco usado nos dias de hoje, o termo “plica” ainda existe
em português e significa precisamente aquilo que significava no latim
original: uma plica é uma dobra, uma prega.
O uso desse termo para nomear uma das operações intelectuais que
realizamos para construir conhecimentos é, portanto, uma metáfora,
uma imagem que nos ajuda a compreender os atos envolvidos nessa
operação. É como se tivéssemos, dentro de nós e mais ou menos
arrumadinhos, dobradinhos, os conhecimentos que acumulamos
durante nossa experiência de vida.
Ao APLICAR (do latim ad + plicar, ou seja, dobrar junto, colocar em
contato) esses conhecimentos, seria como se os retirássemos de
dentro de nós e os colocássemos em contato com uma situação nova,
ou, pelo menos, diferente daquela em que aprendemos aquilo – e
eles se encaixassem direitinho, funcionando perfeitamente nesse
novo lugar.
Em Ciência, aplicam-se conhecimentos, conceitos e leis para testar ou
ampliar uma teoria, verificar sua validade para casos novos, explicar
situações que não necessariamente eram o objeto da teoria original.
Foi o que fez, por exemplo, Emília Ferreiro, ao aplicar os conceitos
desenvolvidos por Piaget para explicar como as crianças apreendem
os conceitos ligados à escrita – preocupação que não faz parte
da teoria piagetiana, mas que se comprovou muito efetiva com a
pesquisa de Ferreiro.

Mas é na escola que a noção de aplicar conhecimentos
ganha seu sentido mais poderoso. Quando ensinamos algo a
alguém, o que desejamos e, no limite, consideraremos como a
aprendizagem, é que o sujeito aprenda aquilo que se ensinou e
mais: ele deve também apreender as aplicações e limites desse
conhecimento e usá-lo com autonomia para resolver problemas
que não faziam parte da situação de ensino original. É o que
chamamos comumente de autonomia.

Imagine, por exemplo, uma criança que está aprendendo a ler e
escrever. Se ela for capaz de ler e escrever apenas as palavras que
seu professor lhe ensinou e nada mais, podemos afirmar que ela está
alfabetizada? Ou isso só é verdade quando ela se torna capaz de aplicar
o que aprendeu para ler e escrever qualquer palavra que deseje?

Nesse sentido, “aplicar” um conhecimento – ou um
método ou maneira de fazer coisas, como interpretar
um poema ou cozinhar – significa ganhar autonomia
para propor soluções próprias a novos problemas ou
necessidades, ainda que sempre o façamos a partir
de um conhecimento anterior.

E A GENTE
APLICA NA
ESCOLA?

Não à toa, a escola valoriza enormemente qualquer
exercício que envolva essa operação intelectual, ou
seja, aqueles em que os alunos e alunas são convidados
a testar seus conhecimentos e aprendizagens em
situações mais ou menos inéditas. Assim, ensinamos
procedimentos de cálculos e fórmulas, mas desejamos
que eles saibam qual deles precisamente deve ser usado
para resolver um certo problema matemático. Ensinamos
classificações de palavras, acentuação gráfica, separação
de sílabas e ortografia, mas desejamos que eles reúnam
todos esses conhecimentos distintos e os apliquem na
escrita de textos que correspondam à norma culta. E o
que são provas, trabalhos e outras formas de avaliação
senão um convite para que alunos e alunas apliquem os
conhecimentos aprendidos em um certo período de aulas?
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UM JEITO DE FAZER
1

Explorem o conceito de potência
e sua relação com o consumo de
energia elétrica

Comece dizendo a seus alunos e alunas que vocês já
aprenderam muitíssimo sobre EFICIÊNCIA ENERGÉTICA,
PAPEL E COMPORTAMENTOS DE CONSUMO, DIRETO E
INDIRETO, e o poder que nossas escolhas pessoais e
coletivas têm sobre essas coisas todas.
PERGUNTE, ENTÃO, SE ELES TÊM ALGUMA IDEIA DE
QUAIS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS,
DESSES QUE TODOS NÓS COSTUMAMOS TER EM
CASA, SÃO OS MAIS GASTÕES, ou seja, quais deles
precisam de mais energia elétrica para funcionar. É
comum que os estudantes usem um critério não muito
assertivo, embora inteligente, para identificar esses
equipamentos: o tempo de uso. Por esse critério,
equipamentos como geladeiras, que ficam ligadas
ininterruptamente, seriam os maiores responsáveis
pelo consumo domiciliar de energia. Mas isso não
necessariamente é verdade.
MOSTRE A SEUS ALUNOS E ALUNAS QUE A POTÊNCIA
DE CADA EQUIPAMENTO É MEDIDA EM WATTS, a
unidade de medida de energia elétrica. Diga-lhes que
ela recebe esse nome em homenagem a James Watt,
o cientista que inventou o primeiro motor a vapor, no
século XIX e, com isso, mudou o mundo.

Faça um pequeno e breve
exercício, convidando
seus alunos e alunas a
rememorarem esses conceitos
publicamente, para que
aqueles que talvez ainda não
os tenham apreendido tenham
mais uma oportunidade de
fazê-lo. Insista para que eles
forneçam exemplos para
aquilo que explicam e faça as
correções necessárias com
delicadeza. Se considerar
interessante, peça que
eles consultem o Pequeno
Dicionário Ilustrado da Energia
– ou sua Pequena Enciclopédia
Ilustrada, se seu trabalho os
tiver levado tão longe.

Hoje em dia, todos os aparelhos elétricos e eletrônicos
devem mostrar qual é sua potência, em um texto que
aparece inscrito no próprio aparelho.

2

Vamos ampliar os critérios
para determinar se um
equipamento consome muita
ou pouca energia elétrica

Peça a seus alunos que consultem a tabela abaixo (que está também no Gerador) e verifiquem
quais são os aparelhos de maior potência, ou seja, aqueles que precisam de mais energia
elétrica para funcionar.

APARELHO

POTÊNCIA APROXIMADA (W)

AQUECEDOR DE AMBIENTE

1000

AR-CONDICIONADO 18.000 BTU

2600

AR-CONDICIONADO 21.000 BTU

2800

ASPIRADOR DE PÓ

600

BATEDEIRA

100

BOMBA DE ÁGUA 1/4 CV

390

CAFETEIRA ELÉTRICA

600

CHUVEIRO ELÉTRICO 127V

4400

CHUVEIRO ELÉTRICO 220V

6000

COMPUTADOR

250

ESPREMEDOR DE FRUTAS

200

FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO

1000

FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR

4500

FORNO DE MICRO-ONDAS

750

GELADEIRA COMUM

250

GELADEIRA DUPLEX

300

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – 15W

15

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA – 45 W

45

LAVADORA DE ROUPAS

1500

LIQUIDIFICADOR

200

SANDUICHEIRA

640

SECADOR DE CABELO PEQUENO

600

SECADORA DE ROUPAS

3500

TELEVISOR 21''

90

TELEVISOR 29”

110

TORNEIRA ELÉTRICA

2000

VAPORIZADOR

300

VENTILADOR GRANDE

250

VENTILADOR PEQUENO

70

VIDEOGAME

15
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PEÇA-LHES QUE SELECIONEM OS QUATRO
CAMPEÕES DE CONSUMO, AQUELES QUATRO
APARELHOS QUE GASTAM MAIS ENERGIA
ELÉTRICA QUANDO LIGADOS, E PERGUNTE-LHES
O QUE ELES TÊM EM COMUM. O que mais é
semelhante entre eles, além do fato de que eles
consomem muita energia elétrica?
Lembre a seus alunos e alunas que o que estarão
fazendo agora é pensar em um novo critério para
classificar os mesmos aparelhos. Deixe que eles
explorem as possibilidades por um tempo, mas
ajude-os a concluir que todos esses aparelhos são
destinados a esquentar ou produzir calor.
Observe que os próximos dois campeões de
consumo são os equipamentos de ar-condicionado,
e explique-lhes que, para a Física, esquentar ou
resfriar alguma coisa é sempre produzir calor, a
diferença é que quando esquentamos, produzimos
calor positivo, e quando esfriamos, produzimos
calor negativo.
E por que será que a geladeira, que também
produz calor negativo e fica ligada o tempo
todo, não consome tanta energia elétrica assim?
Bem, isso acontece porque o gasto de energia
elétrica acontece, em sua maior parte, quando
o equipamento está chegando a determinada
temperatura, mas não é tão alto assim para manter
a temperatura, uma vez que a alcance. Então,
a geladeira não consome tanta energia elétrica
assim exatamente porque fica ligada o tempo todo,
diferentemente do chuveiro, do forno e da torneira
elétricos, da secadora e da lavadora de roupas, dos
aparelhos de ar-condicionado, do ferro de passar
roupa, da sanduicheira e dos secadores de cabelo,
que são ligados, esquentam (ou esfriam) e logo são
desligados.
MOSTRE COM CLAREZA A SEUS ALUNOS E ALUNAS
COMO ESSES CONHECIMENTOS SÃO IMPORTANTES
PARA QUE POSSAMOS ESCOLHER DE FORMA MAIS
INTELIGENTE COMO USAR ESSES EQUIPAMENTOS,
para que tenhamos COMPORTAMENTOS MAIS
EFICIENTES no uso de energia elétrica. Mostre
a seus alunos e alunas que, uma vez que
conheçamos algo, sempre podemos aplicar esses
conhecimentos a um número grande de situações,
de forma a fazer escolhas mais inteligentes e
informadas em cada uma delas.

Por exemplo, se a geladeira
tem sua porta aberta
muitas vezes por dia ou se
colocamos alimentos ainda
quentes em seu interior essa
eficiência diminui porque
permitimos que muito calor
entre na geladeira e ela
gastará mais energia para
voltar à temperatura estável
que deve ter. Da mesma
forma, se ligamos o ferro
elétrico todos os dias para
passar uma ou duas peças
de roupa, estamos sendo
muito menos eficientes do
que se ligássemos o mesmo
aparelho, mesmo que por
mais tempo, uma ou duas
vezes na semana para
passar muitas peças de cada
vez.

3

Vamos calcular o consumo de energia
elétrica de um aparelho ou casa
Relembre seus alunos e alunas que o conhecimento é um negócio inesgotável e que, por isso mesmo,
tem mais uma coisa superimportante que eles precisam saber sobre esse assunto.
Embora a potência dos equipamentos seja medida em watts, o consumo de energia elétrica é medido
em quilowatts-hora – ou seja, quantos quilowatts consumimos a cada hora em que usamos energia
elétrica. Assim, para saber realmente qual é o consumo de cada aparelho, temos que fazer uma
continha básica, multiplicando a potência enunciada do aparelho pelo número de horas que ele fica
ligado e dividindo esse resultado por mil – que é precisamente o que significa esse prefixo “quilo”, que
seus alunos e alunas certamente conhecem, pois aparece em quilogramas, quilômetros, unidades de
medida bem mais comuns.

Quilo, que é representado pelo símbolo k, indica que determinada unidade de
medida (metro, litro, watt) está multiplicada por mil. Sendo assim, “quilo” é
um prefixo, razão pela qual o símbolo “k” não pode ser utilizado sozinho:

1000 metros

1 quilômetro

km

1000 litros

1 quilolitro

kl

1000 watts

1 quilowatt

kW

Não se esqueça de contar a seus alunos e alunas que a gente, que fala
português, até usa o prefixo quilo sozinho quando quer se referir a quilograma,
mas que a gente só faz isso porque às vezes quer ser “econômico”. Imagine
se a gente fizesse isso sempre que usássemos o prefixo, que confusão!
É por isso que a gente só faz essa redução no caso dos quilogramas!

CONVIDE OS ESTUDANTES A FAZEREM OS CÁLCULOS NECESSÁRIOS PARA DESCOBRIR REALMENTE
QUANTO DO CONSUMO TOTAL DE UMA CONTA DE LUZ DEVE SER ATRIBUÍDO A CADA EQUIPAMENTO.
Para isso, usem a tabela de potência dos equipamentos e façam as contas a partir da seguinte fórmula:

POTÊNCIA DO
APARELHO

x

(W)

TEMPO QUE
O APARELHO
FICA LIGADO
(horas)

=

ENERGIA
CONSUMIDA
PELO APARELHO
(kWh)

1000

Se você achar interessante, amplie o desafio e convide seus alunos e alunas a descobrirem que outros
equipamentos, embora tenham um consumo reduzido, em função de sua baixa potência, poderiam
gastar tanta energia quanto chuveiros elétricos se ficassem ligados o dia inteirinho. Será que as
lâmpadas de uma casa conseguem essa façanha? Qual seria o consumo de todas as lâmpadas de uma
casa se ficassem ligadas as 24 horas do dia durante um mês todinho?

ATIVIDADE 5 = APLICAR + EFICIÊNCIA
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4

Vamos conhecer o Selo Procel

Antes de terminar a atividade, mostre a seus
alunos e alunas o SELO PROCEL – PROGRAMA
NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA, e explique que ele pode aparecer
em equipamentos que utilizam energia elétrica
para seu funcionamento. Ele atesta uma certa
qualidade de funcionamento do equipamento,
considerando sua eficiência energética.

A partir da criação do Selo Procel,
foram firmadas parcerias junto ao
Inmetro, associações de fabricantes,
pesquisadores de universidades
e laboratórios com o objetivo de
estimular a disponibilidade, no
mercado brasileiro, de equipamentos
cada vez mais eficientes.

Explique-lhes que o Selo Procel classifica os
equipamentos elétricos e eletrônicos em sete
categorias, nomeadas com as letras de A a G, e
que cada categoria corresponde a uma faixa de
eficiência energética, sendo que A é a categoria
mais eficiente e G, a menos eficiente. Essa
informação aparecerá na forma de uma escala de
cores, que vai do verde ao vermelho, indicando
como mais eficientes os aparelhos que recebem
a cor verde e como menos eficientes aqueles que
recebem a cor vermelha. Veja, na tabela abaixo,
quais equipamentos recebem o selo Procel:

SOLARES

BOMBAS E
MOTORES

ILUMINAÇÃO

ELETRODOMÉSTICOS

EQUIPAMENTOS

Para isso, são estabelecidos índices
de consumo e desempenho para
cada categoria de equipamento.
Cada equipamento candidato ao selo
deve ser submetido a ensaios em
laboratórios indicados pela Eletrobras.
Apenas os produtos que atingem
esses índices são contemplados com o
Selo Procel.

CATEGORIAS

Congeladores

Congeladores

Refrigeradores

Refrigeradores

Lavadoras

Semiautomáticas | Automáticas

Televisores

Televisores

Ventiladores

Mesa | Teto

Condicionadores de ar

Split | Janela

Micro-ondas

Micro-ondas

Lâmpadas Fluorescentes
Compactas

Lâmpadas Fluorescentes Compactas
127V/220V

Lâmpadas a Vapor de Sódio

Lâmpadas a Vapor de Sódio

Lâmpadas LED

Lâmpadas LED

Reatores

Eletromagnéticos - Lâmpadas a Vapor de
Sódio Eletrônicos - Lâmpadas Tubulares

Luminárias LED

Luminária LED para Iluminação Pública

Bombas e Motobombas

Bombas e Motobombas

Motores Elétricos

Motores Elétricos

Sistema de Aquecimento Solar

Coletores Solares | Reservatórios Térmicos

Sistema Fotovoltaico

Módulos Fotovoltaicos
FONTE: site do Procel

Termine essa atividade
mostrando a seus
alunos e alunas as
muitas vezes em que
eles foram solicitados a
aplicar conhecimentos
que já tinham para
resolver problemas
que encontraram ou
para conseguir novos
conhecimentos.
Muitas, né? E isso
só aqui, nesta aula.
Imaginem e relembrem
juntos quantas vezes
por dia fazemos
isso, quantas vezes
ao longo da vida...
aplicar é mesmo uma
operação intelectual
bem importante, não é
mesmo?

COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Você poderá avaliar o desempenho de seus alunos
considerando:
A forma como fazem os cálculos de potência e de
consumo dos aparelhos domésticos.
A forma como participam da discussão sobre o uso
eficiente de equipamentos domésticos – observe
atentamente o tipo de relações que eles propõem
em sua participação.
A forma como trabalham informações, verificando
de que forma leem e usam os dados das tabelas.

ATIVIDADE 5 = APLICAR + EFICIÊNCIA
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ATIVIDADE 6

TODO MUNDO TEM
ACESSO À ENERGIA
ELÉTRICA?

Vamos pensar nos milhões de pessoas
que não têm energia elétrica em casa e
nas melhores formas para mudar essa
realidade? E dar uma aula sobre isso
às pessoas da comunidade?

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS

O QUE VOCÊ
VAI ENSINAR
Ensinará sobre a operação
intelectual questionar, tão
importante e essencial, pois nos
permite colocar em dúvida o que
já sabemos, estabelecer críticas,
rever posições.
Ensinará que os
questionamentos, embora se
apoiem em fatos e informações,
são diferentes destes. Nunca
há uma única resposta para um
questionamento e, menos ainda,
uma resposta absolutamente
correta. Os questionamentos
são sempre suscetíveis a novos
questionamentos, críticas,
refutações. Por isso, são sempre
respondidos por argumentos, que
procuram mostrar aos outros o
que e como pensamos.
Ensinará sobre um dos mais
importantes questionamentos
da humanidade nos dias atuais:
como assegurar o acesso à
energia elétrica a todas as
pessoas sem que, com isso,
esgotemos os recursos naturais
que temos disponíveis e
destruamos nosso planeta?
Orientará seus estudantes
a preparar e ministrar uma
aula – o método mais bacana
que conhecemos de reunir
conhecimentos e informações
e fazê-los circular de forma
efetiva – sobre escolhas e
comportamentos que levem
em consideração a eficiência
energética.

1
Inicie a discussão questionando seus alunos e alunas
sobre a presença da energia elétrica nas nossas vidas
e a importância de termos acesso a esse recurso.

2
Vamos conversar sobre as pessoas que ainda não têm
acesso à energia elétrica e debater formas possíveis
para conseguirmos essa energia adicional sem
destruir o planeta.

3
Vamos pesquisar sobre o uso de fontes alternativas
de energia no Brasil e no mundo e sobre smart grids
para que os alunos possam dar uma aula sobre esse
assunto.

4
Professores por um dia: vamos preparar nossa aula e
dá-la aos colegas e a outras pessoas da comunidade.

ATIVIDADE 6 = QUESTIONAR + ACESSO
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CONEXÕES
COM OS
OBJETIVOS
DA BNCC

5º ANO

7º ANO

Aplicar os
conhecimentos sobre
as mudanças de
estado físico da água
para explicar o ciclo
hidrológico e analisar
suas implicações na
agricultura, no clima,
na geração de energia
elétrica, no provimento
de água potável e
no equilíbrio dos
ecossistemas regionais
(ou locais). (EF05CI02)

Discutir a aplicação, ao
longo da história, das
máquinas simples e propor
soluções e invenções para
a realização de tarefas
mecânicas cotidianas.
(EF07CI01)

Selecionar argumentos
que justifiquem
a importância da
cobertura vegetal para
a manutenção do ciclo
da água, a conservação
dos solos, dos cursos
de água e da qualidade
do ar atmosférico.
(EF05CI03)
6º ANO
Associar a produção de
medicamentos e outros
materiais sintéticos
ao desenvolvimento
científico e tecnológico,
reconhecendo
benefícios e
avaliando impactos
socioambientais.
(EF06CI04)

Avaliar o papel do equilíbrio
termodinâmico para a
manutenção da vida na
Terra, para o funcionamento
de máquinas térmicas e em
outras situações cotidianas.
(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.
(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). (EF07CI04)
Avaliar como os impactos
provocados por catástrofes
naturais ou mudanças
nos componentes físicos,
biológicos ou sociais de
um ecossistema afetam
suas populações, podendo
ameaçar ou provocar a
extinção de espécies,
alteração de hábitos,
migração etc. (EF07CI08)

8º ANO
Interpretar as condições
de saúde da comunidade,
cidade ou estado, com base
na análise e comparação de
indicadores de saúde (como
taxa de mortalidade infantil,
cobertura de saneamento
básico e incidência de
doenças de veiculação
hídrica, atmosférica, entre
outras) e dos resultados
de políticas públicas
destinadas à saúde.
(EF07CI09)
Argumentar sobre a
importância da vacinação
para a saúde pública, com
base em informações sobre
a maneira como a vacina
atua no organismo e o papel
histórico da vacinação para
a manutenção da saúde
individual e coletiva e para
a erradicação de doenças.
(EF07CI10)
Analisar historicamente o
uso da tecnologia, incluindo
a digital, nas diferentes
dimensões da vida humana,
considerando indicadores
ambientais e de qualidade
de vida. (EF07CI11)
Descrever o mecanismo
natural do efeito estufa, seu
papel fundamental para o
desenvolvimento da vida
na Terra, discutir as ações
humanas responsáveis
pelo seu aumento artificial
(queima dos combustíveis
fósseis, desmatamento,
queimadas etc.) e selecionar
e implementar propostas
para a reversão ou controle
desse quadro. (EF07CI13)

Identificar e classificar
diferentes fontes
(renováveis e não
renováveis) e tipos de
energia utilizados em
residências, comunidades
ou cidades. (EF08CI01)
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.
(EF08CI05)
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. (EF08CI06)
9º ANO
Propor iniciativas
individuais e coletivas para
a solução de problemas
ambientais da cidade ou
da comunidade, com base
na análise de ações de
consumo consciente e de
sustentabilidade bemsucedidas. (EF09CI13)

O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE QUESTIONAR

Para ajudá-lo a ensinar a seus alunos
e alunas o que é questionar, e a forma
fundamental pela qual essa operação
intelectual nos permite mudar a
pessoa que somos e também certos
aspectos do mundo em que vivemos,
apresentamos o texto a seguir, que
aborda o papel tão rico e essencial dos
questionamentos.

Em sua acepção cotidiana, aquela do senso comum, questionar é frequentemente compreendido
como perguntar algo. Mas uma das coisas mais lindas que uma língua pode nos ensinar é que se
alguém se deu ao trabalho de inventar duas palavras diferentes para dizer a mesma coisa, deve
ter sido por uma boa razão. Questionar, efetivamente, é uma operação intelectual que se mostra
quase que inteiramente nessa FORMA INTERROGATIVA, COMUM NAS PERGUNTAS, MAS HÁ UMA
DIFERENÇA IMPORTANTE E DECISIVA ENTRE AS DUAS COISAS. Quando perguntamos algo, em boa
parte dos casos o fazemos porque não temos uma certa informação e desejamos obtê-la. Às vezes,
nem isso: há aqueles casos em que parece que perguntamos algo, mas estamos apenas usando
certas fórmulas linguísticas que facilitam o convívio social – como o famoso “tudo bem?” com que
cumprimentamos outras pessoas sem esperar que elas nos respondam honestamente.
Há muitas situações, entretanto, que a pergunta realmente busca nos dirigir a uma informação
necessária, como quando perguntamos as horas a alguém, ou se determinado ônibus passa pelo
ponto em que estamos. Em nenhum desses casos há um questionamento.

Um questionamento, diferentemente das perguntas, se inicia
quando temos uma informação sobre a qual apresentamos, numa
estrutura interrogativa, uma crítica, uma dúvida não sobre a
informação em si, mas sobre sua validade, veracidade ou justiça.

Questionar é, pois, uma forma específica
de interrogação. Uma forma que
frequentemente recorre a uma pergunta,
mas que busca mais do que uma informação
– de fato, se inicia em uma informação –,
pois pretende examinar um enunciado que
se proclama verdadeiro ou avaliar um ato
que aspira ser correto ou justo.
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Assim, quando seus alunos e alunas perguntam como é a fórmula necessária para resolver certo
exercício, é mesmo só uma pergunta. Mas se eles lhe perguntam por que devem fazer o tal exercício
afinal, trata-se de um questionamento.
Os questionamentos TÊM POR PROPÓSITO INSTALAR UMA SUSPENSÃO DAS CERTEZAS, do já dado,
interrogando diretamente as causas ou razões que apresentamos para fazer o que fazemos, como
fazemos ou para aquilo em que acreditamos.
Para a Ciência, esta é uma marca distintiva que caracteriza o próprio modo de pensar desse campo do
conhecimento. É esperado e desejável que cada nova geração de cientistas questione aquilo que foi
produzido antes deles, desafiando suas razões e testando seus limites e, dessa forma, convidando
cada teoria a apresentar as bases que a sustentam, verificando sua legitimidade, sua validade.

E A GENTE
QUESTIONA
NA ESCOLA?

É muito comum que o discurso escolar valorize o questionamento.
Não há um único documento em Educação que não coloque, entre
seus principais objetivos, a noção de que devemos formar cidadãos
e cidadãs críticos e questionadores. E é justo que assim seja,
porque, como nos ensina Neil Postman, perguntar e responder são
nossas ferramentas intelectuais mais importantes. As respostas
que temos em nossas cabeças não significam nada a menos que
saibamos as perguntas que as produziram.
No cotidiano escolar, entretanto, para além dos documentos
que o apresentam, verificamos que muitos professores apreciam
efetivamente os questionamentos de seus alunos e alunas até certo
ponto, particularmente quando eles se restringem aos aspectos
teóricos daquilo que ensinam. Essa apreciação já não é tão comum
quando os questionamentos dos alunos e alunas se dirigem à
própria estrutura educativa, aos papéis de professor e aluno e à
forma como eles devem ser desempenhados.
A escola, contudo, foi pensada para ensinar as crianças e jovens
a questionar, porque seu assunto ou tema de trabalho quase que
exclusivo é o conhecimento acadêmico que tem por marca distintiva
e necessária um permanente questionamento sobre suas práticas e
produtos.
Demandamos esse questionamento diariamente ao pedirmos que
meninos e meninas leiam um texto e estabeleçam relações críticas
entre o que leram e o que já conheciam sobre o tema, ao pedir
que estimem valores e quantidades para verificar o resultado de
problemas e operações matemáticas, ao pedir que reconheçam
as relações existentes entre eventos climáticos, topográficos e
características do relevo de uma determinada região do planeta,
quando solicitamos que relacionem eventos não necessariamente
cronológicos, como a Revolução Francesa e os processos de
independência da América. Não deveríamos nos admirar tanto com
o fato de que eles aprendem a fazê-lo e, por isso mesmo, passam
a questionar aquilo que lhes parece relevante – as demandas que
lhes dirigimos diariamente e nosso direito de fazê-lo.

UM JEITO DE FAZER
1

Questione seus alunos e alunas sobre a
presença da energia elétrica nas nossas vidas
e a importância de ter acesso a esse recurso
Comece esta aula lembrando a seus alunos e alunas que vocês já aprenderam muito sobre
energia elétrica e a forma como usamos esse recurso tão valioso. Mostre-lhes que tudo que
aprenderam confirma uma hipótese inicial que vocês já tinham, embora não a tenham elaborado
formalmente: a vida sem energia elétrica seria muito diferente e possivelmente muito mais difícil
do que a que conhecemos.
Peça, então, que façam os exercícios do Gerador e discuta com eles o que é que podemos
fazer nos dias de hoje que não envolve efetivamente nenhuma energia elétrica, direta ou
indiretamente. Vocês verão que é bem difícil achar essas coisas, pois até coisas que parecem
simples, como dormir, por exemplo, são feitas em camas, com lençóis, dentro de construções, e
todas essas coisas precisaram de muita energia elétrica para existir. Vá mostrando a seus alunos
e alunas como a energia elétrica está mesmo presente em provavelmente todos os aspectos de
nossa vida contemporânea.
Isso é tão verdadeiro que existe um grupo de pesquisadores e juristas que vem tentando incluir
o acesso à energia elétrica na lista dos direitos ligados à dignidade humana, assim como o são
o direito à saúde, moradia e educação. E AQUI DEVE SE INSTALAR O PRIMEIRO DOS MUITOS
QUESTIONAMENTOS QUE APARECERÃO NESTA AULA: SERÁ QUE ESSES PESQUISADORES E
JURISTAS EXAGERAM?

QUESTIONAR, QUANDO AS
PERGUNTAS EXIGEM CORAGEM
Para que esta aula se desenvolva em direção aos
objetivos propostos é bem importante que você, professor
ou professora, mantenha em foco a noção de que
questionamentos são diferentes de meras perguntas em
muitos aspectos. Talvez o principal deles é que a maior parte
dos questionamentos não tem uma resposta única e muito
menos uma resposta correta em confronto com outras, erradas.

ATIVIDADE 6 = QUESTIONAR + ACESSO
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Assim, a coisa mais importante que você
ensinará a seus alunos e alunas aqui é
que, para questionarmos o que quer que
seja, temos que ter uma certa coragem
e um ambiente acolhedor, que escute o
que pensamos, que nos ofereça outros
pensamentos diferentes do nosso, que
nos dê tempo e recursos para elaborar
e rever nossas posições, para formular
argumentos que expressem o que
defendemos. Um ambiente que entenda
que a defesa de uma posição ou de um
argumento, embora sempre seja uma

#1

QUESTIONAMENTO

tentativa de convencer mais alguém a
concordar conosco, nunca é uma tentativa
de destruir, aniquilar (nem pessoas, nem
argumentos). Os argumentos significam
sempre um começo de conversa, nunca
seu encerramento e impossibilidade.
Apresente a seus alunos e alunas o
pequeno contrato de participação que está
no Gerador. Explique-lhes que um contrato
é sempre um conjunto de regras que
escolhemos obedecer, porque elas tornam
as coisas ou as relações entre as pessoas
mais justas.

O valor do acesso à energia elétrica é equivalente
ao valor de outros direitos básicos, como o direito
à moradia, saúde e educação? O acesso à energia
elétrica é tão importante para a dignidade humana
quanto esses outros direitos?

Deixe que os estudantes apresentem o que
pensam e favoreça a participação, convidando
aqueles mais quietinhos e observadores a
oferecerem alguma coisa, com frases gentis
como “tenho certeza de que você pode contribuir
aqui, Fulano” ou “acho que todos gostaríamos
de ouvir você, Beltrano”. Procure também
MEDIAR AS PARTICIPAÇÕES, oferecendo palavras
mais precisas que talvez seus estudantes não
conheçam, ou pedindo-lhes que falem mais
longamente sobre alguma ideia que pareça
interessante mas tenha sido insuficientemente
desenvolvida.
Quando você considerar que os conhecimentos
que eles já tinham ESGOTARAM A DISCUSSÃO,
diga isso, explicando que defender uma ideia
é mesmo assim. Chega um momento em que a
gente já falou tudo o que sabe sobre o tema, já
fez tudo o que podia fazer em favor de nossas
ideias e argumentos. Isso significa que é hora de
aprendermos um pouco mais, para responder o
que ainda está irrespondido e para verificar em que
medida nossas ideias e argumentos correspondem
ao que outras pessoas andam pesquisando por aí.

Saiba que, nesse momento, é possível
que apareçam coisas com as quais
você não concorda, como preconceitos
e discriminações. Mas esse não é o
momento de enfrentamentos, certo?
Procure manter em mente que seus
estudantes estão aprendendo a
questionar e argumentar e, por isso,
é natural que cometam equívocos e
impropriedades. Assim, em lugar de
discordâncias, ofereça mais e novos
questionamentos para que eles possam
ir elaborando suas ideias e posições.

Todo professor ou professora
reconhece esse momento de uma aula,
que se manifesta pelas repetições
sem fim de uma mesma ideia ou pela
sugestão de ideias muito apartadas de
qualquer possibilidade real.

2

Vamos conversar sobre as pessoas que
ainda não têm acesso a energia elétrica
e como é possível mudar essa situação
sem destruir o planeta

Agora que seus estudantes já entenderam
o que significa questionar e aplicaram
esse novo conhecimento na discussão do
Questionamento nº 1, é hora de aprofundar
ainda mais o debate. Diga a seus alunos e
alunas que, atualmente, UMA EM CADA SETE
PESSOAS DO MUNDO NÃO TEM ACESSO À
ENERGIA ELÉTRICA – a maior parte dessas
pessoas vive na África e na Ásia, mas há uma
boa parcela delas aqui no Brasil.
Mostre-lhes o que significa concretamente
essa estatística, separando, rapidamente, a
turma em grupos menores, de sete pessoas,
dos quais você retirará um dos participantes.
Esse grupo ainda menor que se formou – o
dos retirados – é a parcela da população sem
acesso à energia elétrica.
Informe aos estudantes que, coincidentemente,
é também esse grupo que tem os maiores
problemas com epidemias e doenças
endêmicas, os maiores problemas com doenças
causadas por poluição do ar (pois muitos
deles usam combustíveis fósseis ou biomassa
para fazer fogo, para cozinhar, iluminar ou
aquecer, e os gases liberados por esse fogo
são muito tóxicos), os maiores índices de
mortalidade infantil, os menores índices de
escolarização e a menor renda econômica per
capita. E AQUI É O MOMENTO DO SEGUNDO
QUESTIONAMENTO DESTA AULA: SERÁ MESMO
UMA COINCIDÊNCIA IMENSA OU SERÁ QUE A
FALTA DE ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA ESTÁ
LIGADA DE ALGUMA FORMA A ESSES ÍNDICES
TODOS?

Este dado é resultado de um
estudo feito pelo Banco Mundial
em parceria com a Agência
Internacional de Energia.

Se você tiver tempo, proponha
a seus alunos e alunas que
façam uma pesquisa em
textos acadêmicos e artigos
jornalísticos para responder
aos questionamentos, o que
sempre é um bom trabalho e algo
importante a se ensinar. Em nosso
caso, porém, os questionamentos
são mais um caminho do que o
objeto da aula. Você mesmo pode
mostrar isso a eles – e deixar que
eles vão participando da aula e
se apropriando desse método ou
jeito de pensar tão próprio dos
questionamentos e da elaboração
de argumentos, que são as
demonstrações.

ATIVIDADE 6 = QUESTIONAR + ACESSO
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#2

QUESTIONAMENTO

Há alguma relação entre acesso à energia elétrica e
a qualidade de vida e de saúde de uma população?
Ou é coincidência que as mesmas pessoas que
não têm energia elétrica em casa também tenham
problemas com epidemias e doenças, altos
índices de mortalidade infantil, baixos índices de
escolarização e menor renda per capita?

Mostre-lhes como, quando não temos acesso
à energia elétrica, o trabalho é sempre muito
intenso e pesado, porque também não temos
acesso às máquinas capazes de fazer muita
força em nosso lugar. Trabalho intenso e
prolongado por toda uma vida provoca uma
série de acidentes e fragilidades físicas que
favorecem o aparecimento de certas doenças e o
envelhecimento precoce. E rende pouco dinheiro,
o que significa que, para conseguir o mínimo
para sobreviver, uma família tem que admitir
que seus membros comecem a trabalhar muito
mais cedo, quando ainda crianças. Como não
há energia elétrica, isso muito provavelmente
significa que, uma vez que comecem a trabalhar,
essas crianças abandonarão a escola – se
houver uma escola na região –, porque o estudo
noturno é muito dificultado pela ausência de
eletricidade. Mas essas são as crianças que
têm sorte! Lembram aqueles altos índices de
mortalidade infantil? Embora algumas mortes
sejam em função de doenças respiratórias
e queimaduras graves (em função do fogo
que usam para cozinhar, iluminar, aquecer),
essas comunidades também não recebem a
maior parte das vacinas e medicamentos que
conhecemos. Ou porque eles nem sabem que
isso existe (o acesso à informação também
sofre sem televisões, computadores...) ou
porque esses medicamentos precisam ser
mantidos resfriados e sem energia elétrica
isso só é possível de forma precária e por um
curto período de tempo. AGORA QUE VOCÊ JÁ
TEM UM CENÁRIO BEM CLARO E CLARAMENTE
COMOVENTE, É HORA DE PROPOR UM NOVO
QUESTIONAMENTO: COMO PODEMOS AJUDAR
ESSAS PESSOAS, RESOLVER OU MINIMIZAR
PARTE DESSES PROBLEMAS?

QUESTIONAMENTO

#3

Como podemos resolver o
problema da falta de acesso à
energia elétrica no mundo?

É natural que a primeira resposta de seus
estudantes seja que devemos arrumar
maneiras de fazer a energia elétrica chegar
a elas, devemos construir mais usinas
geradoras, melhorar os caminhos da
distribuição, fazer o que for necessário, é
urgente! Essa foi mesmo a primeira resposta
imaginada por todos e foi o que se fez por
um certo tempo, até que começamos a
perceber um outro problema, seu último
questionamento para esta aula e, talvez, o
mais importante para a humanidade neste
momento atual: COMO CONSEGUIREMOS
ESSA ENERGIA ADICIONAL DE QUE PRECISAM
ESSAS PESSOAS E DE QUE SEGUIREMOS
TODOS PRECISANDO PARA SEMPRE SEM
DESTRUIR NOSSOS RECURSOS NATURAIS,
SEM DESTRUIR O PLANETA EM QUE VIVEMOS?
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#4

QUESTIONAMENTO
Como podemos resolver o
problema da falta de acesso à
energia elétrica sem destruir
nosso planeta?

Explique a seus alunos e alunas que esse é um
questionamento, porque se dirige a aspectos que
envolvem as noções de justiça, igualdade, deveres
e direitos humanos, mas é também uma pergunta,
porque ninguém conseguiu ainda chegar a uma
resposta que resolve o problema integralmente.

Em algum momento desta aula você pode
falar aos seus alunos e alunas sobre a
Litro de Luz (www.litrodeluz.com), uma
organização internacional que utiliza
uma tecnologia muito simples, composta
por garrafas plásticas, painéis solares
e lâmpadas LED, para levar eletricidade
a lugares onde ela não existe. E o mais
interessante é que a tecnologia dessa
lâmpada artesanal foi criada por um
brasileiro, Alfredo Moser.

Todos sabemos que precisamos substituir as
fontes de energia mais comuns (os combustíveis
fósseis) por outras que sejam limpas, renováveis
e sustentáveis. Também sabemos que nossos
sistemas de distribuição (a forma como levamos
a energia elétrica gerada nas usinas a todos os
consumidores) precisam mudar, porque eles
são caros e pouco eficientes. Mas ninguém sabe
exatamente como fazer isso.

Há também essa invenção de um
grupo de engenheiros de Stanford,
uma centrífuga – equipamento muito
necessário para uma série de exames
diagnósticos – que funciona sem
nenhuma energia elétrica: exame.
abril.com.br/ciencia/invencao-der-060-pode-mudar-medicina-empaises-pobres.

VOLTE ÀQUELA DIVISÃO QUE VOCÊ USOU PARA
MOSTRAR A SEUS ALUNOS E ALUNAS QUANTAS
ERAM AS PESSOAS QUE NÃO TINHAM ACESSO À
ENERGIA ELÉTRICA NO MUNDO ESTATISTICAMENTE
E PERGUNTE-LHES: O QUE PODEMOS FAZER PARA
AJUDÁ-LAS, PARA INCLUÍ-LAS?

MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA 2017
(BEN, 2018)
Lixívia e outros
renováveis
5,9%

Lenha e
carvão vegetal
8,0%

Carvão
5,7%

Derivados
da cana
17,0%

Petróleo e
derivados
36,4%

Hidráulica
12,0%

Gás natural
13,0%
Nuclear
1,4%

No Brasil, já usamos
majoritariamente
fontes que têm essas
características – a
maior parte de nossa
energia é gerada em
usinas hidrelétricas.

3

Vamos pesquisar sobre o uso de fontes
alternativas e sobre smart grids para
poder dar uma aula sobre esse assunto

DIGA A SEUS ALUNOS E ALUNAS QUE VOCÊS
PREPARARÃO UMA AULA SOBRE ESSE TEMA E
QUE OS PROFESSORES E PROFESSORAS SERÃO
ELES, SEUS ESTUDANTES. Eles devem pesquisar
sobre o que já existe e o que tem sido proposto
sobre o uso de fontes alternativas de energia
– solar, eólica, geotérmica, das marés, etanol
e biodiesel – no Brasil e no mundo. Devem
pesquisar também sobre SMART GRIDS, uma
nova forma de gerar energia (ainda que em
quantidades menores, mas não mais num único
lugar) e distribuí-la de forma descentralizada.
Separe os estudantes em pequenos grupos e
DISTRIBUA ENTRE ELES OS ASSUNTOS QUE
VOCÊS DECIDIREM INVESTIGAR. Os temas da
pesquisa podem ser decididos pela turma ou
escolhidos pelos próprios estudantes. Lembre
seus alunos e alunas que eles podem usar
imagens para ilustrar a pesquisa, e gráficos e
tabelas para reunir grandes quantidades de
informação.

É interessante que você
aproveite esse momento para
ensinar seus alunos e alunas a
separar claramente o que são
informações e dados que, por
isso mesmo, não são objeto de
discussão ou argumentação, mas
de explicação e demonstração,
e o que são propostas, ideias,
críticas, reivindicações, sugestões,
todos os tipos de posições que
podemos defender, mas que são
sempre objeto de discussões e
questionamentos outros.

A ideia da smart grid é de que
as pessoas comuns tenham
pequenos geradores hídricos,
eólicos, geotérmicos ou solares
em suas casas, ocupando os
telhados ou quintais, e usem
a energia que eles mesmos
geram, vendendo o excedente às
distribuidoras. Assim, aquelas
linhas enormes de distribuição
e as grandes centrais de
distribuição seriam substituídas
por uma rede (grid) múltipla,
plural, mais eficiente e inteligente
(smart) do que a que temos nos
sistemas atuais.

Um dos temas que eles podem
pesquisar é a Tesla, a empresa
de Elon Musk, um cidadão
estadunidense que está
bem determinado a dar sua
contribuição para a solução desse
problema. Ele vem investindo
na fabricação de carros elétricos
e, mais recentemente, telhas
fotovoltaicas capazes de
transformar a energia do sol em
energia elétrica.
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Professores por um dia: vamos preparar
nossa aula e dá-la aos colegas e a
outras pessoas da comunidade

Com a pesquisa feita e o material organizado,
OS ESTUDANTES DEVEM SE PREPARAR PARA
A AULA E PREPARAR A AULA EM SI. A aula
deve conter, necessariamente, uma parte
dedicada às outras tantas coisas que vocês
já aprenderam: quais são as contribuições
individuais que cada um de nós pode dar,
adotando escolhas e comportamentos mais
eficientes no consumo de energia elétrica,
para que, um dia, todas as pessoas tenham
acesso a esse recurso, que bem poderia ser
considerado um patrimônio da humanidade.
Mais do que isso: seus alunos e alunas
devem falar claramente e de forma bem
convincente sobre a importância de que cada
um que esteja ali, ouvindo o que eles têm a
dizer e aprendendo com isso, comprometase a convencer mais alguém a fazer escolhas
mais inteligentes e eficientes na forma como
usa a energia elétrica.
Vocês podem decidir dar a aula aos demais
estudantes e professores da escola, mas
também a pais, familiares e membros da
comunidade, se for possível. Afinal, quanto
mais pessoas vocês envolverem, melhor!

Explique a seus alunos e alunas
que eles devem dirigir a fala às
pessoas, olhando para elas e
enunciando o que dizem da forma
mais clara possível. Que devem
prever e convidar à participação
com perguntas – essa forma tão
bonita que inventamos para nos
reunirmos, para fazer laço entre
nós. Reserve um tempo para que
eles ensaiem a aula. Afinal, você,
mais do que ninguém, deve saber
que é bom estar bem seguro
sobre o que se vai dizer numa
situação dessas.
Vocês podem decidir se cada
grupo será responsável por uma
parte da aula ou se a aula será
dada coletivamente, com cada
um desempenhando um papel
específico.

COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Nesta atividade em particular, nossa sugestão é que os próprios alunos se
avaliem. É que eles foram colocados no lugar de professores, e é isso o que
fazem professores sobre o trabalho realizado em aula. Isso não significa,
é claro, que sua posição deva estar ausente desse processo ou anulada.
Numa discussão com seus estudantes, você poderá mostrar-lhes o que eles
já fazem bem, o que podem melhorar e o que ainda precisam aprender a
fazer. A ideia é que você pergunte como cada um deles vê sua participação
pessoal no trabalho e no resultado final, e só então ofereça aquilo que
você tem de melhor: suas observações, correções, críticas, ensinamentos e
sugestões.
Para ajudá-los na condução dessa discussão, propomos o seguinte roteiro
ou critérios orientadores:
Você aceitou cada um dos desafios propostos pelos questionamentos e
pesquisas e se envolveu no trabalho necessário para enfrentá-los?
Quando as coisas não saíram exatamente como você pensava, você
conseguiu replanejar, aprender com os erros e corrigir o rumo de ação?
Você ouviu críticas e sugestões sobre seu trabalho, considerando
de que forma elas poderiam ajudá-lo a melhorar?
Você realizou suas tarefas dedicada e completamente, fazendo o
melhor que podia, mesmo que tenha precisado de ajuda?
Você realizou suas tarefas como combinado e até o final, entregando
para o grupo o melhor que poderia?
Você pediu ajuda quando precisou, fez perguntas quando não sabia,
e ofereceu ajuda e respostas a seus colegas?
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ATIVIDADE 7

COMO SE LÊ UMA
CONTA DE LUZ?

Vamos aprender a ler uma conta
de luz – porque tem muita coisa
que ela pode nos dizer! – e pensar
em como melhorar a escola com
o valor que economizamos no
consumo energético.

A ATIVIDADE
EM 4 PASSOS

O QUE VOCÊ
VAI ENSINAR
1

Ensinará sobre verificação,
como fazemos isso e que
métodos e cuidados a tornam
mais efetiva.

Retome o conceito de eficiência energética e como
ele nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes.

Ensinará como ler a conta de
luz e extrair dela informações
essenciais para verificar
alterações no padrão de consumo
de energia elétrica.

2
Vamos aprender a ler a conta de luz e extrair dela
informações importantes sobre os impactos das
nossas ações e escolhas de consumo.

Ensinará sobre
responsabilidades
compartilhadas, como é o caso
no consumo de energia elétrica.

3

Ensinará sobre como
nossas escolhas significam,
sim, responsabilidades que
assumimos, mas significam
também o direito a um
reconhecimento.

Vamos verificar se o consumo da unidade escolar
ou da casa que estamos analisando foi ou está
sendo impactado pela mudança nos nossos
hábitos durante o projeto.

4
Vamos iniciar uma interlocução para decidir que
destino dar ao valor que economizamos com
o uso mais eficiente da energia elétrica na
nossa escola ou casa.

CONEXÕES
COM OS
OBJETIVOS
DA BNCC

8º ANO
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.
(EF08CI05)

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. (EF08CI06)
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O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE VERIFICAR

Para ajudá-lo a ensinar a seus alunos
e alunas o que é verificar e mostrar de
que forma utilizamos essa operação no
cotidiano toda vez que confirmamos
alguma hipótese – por mais simples
que ela seja –, apresentamos o texto a
seguir, que explica sobre a operação e
mostra como ela é usada o tempo todo
pelos estudantes.

A verificação tem um papel central no campo das pesquisas científicas, pois esta é a operação
intelectual que realizamos quando queremos COMPROVAR OU REFUTAR HIPÓTESES. Diferentemente
da observação, que também pode cumprir esse papel, a verificação envolve a ELABORAÇÃO DE UM
TESTE OU PROCEDIMENTO ESPECÍFICO para a hipótese em questão.
É esse procedimento que permite que a validação de hipóteses científicas seja partilhada e replicada
por toda a comunidade científica e também com outras comunidades.
Mas não é só no caso de hipóteses científicas que buscamos formas de verificar a verdade de
um enunciado ou a correção de um procedimento. Podemos verificar a grafia de uma palavra no
dicionário, para conferir se a escrevemos corretamente, ou mesmo conferir a conta de um restaurante
para verificar se não houve nenhum engano.

Verificar é se dispor a examinar a
veracidade de um enunciado ou alegação,
buscar intencional e organizadamente
uma forma de se certificar de que algo
é verdadeiro ou que funciona tal como
esperado e, mais do que isso, permitir
que outras pessoas façam o mesmo,
usando o mesmo procedimento.

Isso implica, portanto, uma atitude e uma disposição não só para questionar algo, mas para
desenvolver formas de verificação que permitirão, ao longo do tempo, angariar recursos suficientes
para defender uma posição e sustentá-la para mais alguém. Essas formas, por vezes, são bastante
habituais, como no caso dos dicionários ou de um exame para verificar se alguém é portador de um
vírus conhecido.
Mas há ocasiões em que se torna necessário inventar uma forma de testar uma hipótese. É
importante que você saiba que a verificação não é fruto simplesmente de uma técnica ou hábito,
mas de uma disposição: a de BUSCAR FORMAS DE COMPROVAÇÃO DAQUILO QUE SE CRÊ SER
VERDADEIRO, VÁLIDO OU EFICAZ E ATÉ INVENTÁ-LAS, SE FOR NECESSÁRIO.

É muito comum que verificação e
observação sejam confundidas e isso
acontece porque muitas formas de
verificação envolvem, realmente, algum
tipo de observação.
Nos experimentos científicos, por exemplo, é comum que seja preciso
observar o comportamento ou os resultados do experimento para
então concluir pela validação ou refutação da hipótese que se deseja
verificar.

Mas há, como dissemos, uma diferença importante e
definitiva entre os dois procedimentos:
A verificação começa e é mantida por uma disposição para o
questionamento. Ou seja, é essa disposição que nos leva a pensar
técnicas e procedimentos específicos, como o próprio experimento
científico, para aquilo que se quer verificar.
A observação, por sua vez, começa em uma hipótese sobre algo, mas
não envolve, necessariamente, a criação de uma situação ou evento
para que o observemos – podemos simplesmente observar eventos
da forma como eles ocorrem naturalmente.

E A GENTE
VERIFICA
NA ESCOLA?

Verificar é uma operação intelectual muito presente nos fazeres
propriamente escolares: consultas ao dicionário, verificar
se determinada informação está no texto lido, verificar se
entendemos a instrução com perguntas específicas dirigidas
aos colegas ou professores, verificar se o resultado da conta
está correto. Assim, embora você talvez nunca tenha notado, é
muito provável que você já dedique boa parte de seu tempo de
aula a ensinar seus alunos sobre essa operação intelectual.
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UM JEITO DE FAZER
1

Retome o conceito de eficiência energética
e como ele nos ajuda a tomar decisões mais
inteligentes
Comece a aula estabelecendo, com seus alunos e
alunas, tudo o que vocês aprenderam sobre energia,
energia elétrica e eficiência energética. Escreva na lousa
o conceito de eficiência energética:
Eficiência energética é o conjunto de atos e
procedimentos que permitem conseguir os
mesmos resultados com um consumo menor
de energia ou conseguir resultados qualitativa
e quantitativamente superiores com o mesmo
consumo de energia.
Diga a eles que, nesse percurso, vocês já aprenderam
a fazer escolhas mais eficientes e, portanto, mais
inteligentes nas formas como consomem energia, nos
aparelhos que escolhem usar com maior ou menor
frequência, em seus comportamentos de consumo
geral – porque, como aprenderam, para tudo o que foi
produzido, há um tanto de energia elétrica envolvido.
Mais do que isso, se organizaram para que mais gente
aprendesse com vocês e, assim, também pudessem
fazer escolhas mais inteligentes e eficientes.
Diga-lhes, então, que depois desse trabalhão todo,
vocês deveriam encontrar uma maneira de saber os
efeitos de tudo isso, os impactos que suas escolhas
causaram sobre o consumo de energia elétrica na escola
e nas casas dos estudantes também.
PERGUNTE-LHES SE ELES IMAGINAM BOAS MANEIRAS
DE DESCOBRIR SE HOUVE MESMO ALTERAÇÃO DE
CONSUMO, SE VOCÊS CONSEGUIRAM ECONOMIZAR
ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA EXPRESSIVA.
É provável que alguns de seus alunos e alunas lhe
digam que basta olhar na conta de luz, outros talvez lhe
sugiram um controle direto no medidor de consumo,
conhecido como “relógio”. Os dois métodos seriam
eficientes para verificar o impacto, mas a conta é melhor
do que o relógio porque permitirá uma VERIFICAÇÃO
MAIS ABRANGENTE E COMPLETA.

Como você deve saber,
quando queremos verificar
os efeitos de alguma coisa,
é sempre bom que cuidemos
de todas as variáveis
envolvidas. Essa é a única
maneira de comprovarmos
que o efeito que observamos
é mesmo em função
dos atos e escolhas que
fizemos. Se, por exemplo,
vocês verificam, olhando o
medidor de consumo, que
reduziram seu consumo em
100 kW no último mês, mas
esquecem de considerar que
durante esse período eram
férias escolares ou a escola
ficou sem energia elétrica
por alguns dias por ser
temporada de chuvas, nunca
terão certeza se a economia
é um efeito direto do esforço
de vocês ou foi causada por
essas contingências, que
nada têm a ver com suas
escolhas.

2

Vamos aprender a ler a conta de
luz e extrair dela informações
sobre os impactos das nossas
ações e escolhas de consumo

APRESENTE A SEUS ALUNOS E ALUNAS A CONTA DE LUZ E ENSINE-OS
A LÊ-LA, ou seja, a extrair dela todas as informações relevantes para
sua verificação.
Companhia Paulista
de Força e Luz

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 012345678 Série U
Data de Emissão: 00/00/2019

JOÃO DA SILVA
RUA JOÃO DA SILVA, 000
BAIRRO
00000-000 CIDADE/SP

Data de Apresentação: 00/00/2019
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 012345678912

JOÃO DA SILVA
RUA JOÃO DA SILVA, 000
BAIRRO
00000-000 CIDADE/SP

0123456789/0001-00
0123456789

1234 567 89 00

012345678

0123456789

MAI/2019

10/06/2019

101,74

012345678901
0605 Consumo Uso Sistema [KWh] - TUSD
0601 Consumo Bandeira Verde - TE
0601 Adicional de Bandeira Amarela
Total Distribuidora
DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS
0607 Contrib. Custeio IP - CIP Municipal

MAI/19
MAI/19
MAI/19
MAI/19

146,000
146,000

KWh
KWh

0,30938357
0,35041096

0,30938357
0,35041096

45,17
51,16
0,79

12,00
12,00
12,00

5,42
6,14
0,09

45,17
51,16
0,79

0,71
0,80
0,01

3,24
3,67
0,06

101,74

97,12

11,65

97,12

1,52

6,97

Verde
18 Dias
Amarela
14 Dias

MAI/19

Consumo kWh

0,24526000

0,27776000

Faturamento por média
Data da próxima visita – 00/00/0000

012345678

012345678901

101,74

10/06/2019

Este aqui é o
NÚMERO DE
INSTALAÇÃO. Cada
casa, apartamento,
unidade escolar,
comércio possui
um único número
de instalação, que
funciona como se
fosse uma impressão
digital energética.
Lembre-se de avisar
seus alunos e alunas
que é esse dado
que os pais deles
(ou eles mesmos)
devem informar no
aplicativo CPFL nas
Escolas – Energia em
Jogo, para participar
do concurso do
projeto e concorrer a
uma TV. É claro que o
número de instalação
que eles colocarem
lá deve ser igual ao
que aparece na conta
de luz da casa deles,
não ao da conta da
escola!
Você encontra
mais informações
sobre o aplicativo e
sobre o concurso na
página 89.

012345678901 012345678901 012345678901 012345678901
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A conta de fornecimento de energia elétrica é um
documento com muitas funções. Algumas delas
não nos interessam aqui – como a primeira parte
da conta, com nomes e endereços de usuários,
embora você possa mostrar a seus alunos e
alunas que ela existe. A parte que usaremos para
esta atividade começa lá pelo meio da conta e
Companhia Paulista
é uma tabela de dupla entrada (tem um tipo de
de Força e Luz
informação
linhas e outro tipo de informação
Uma empresa
do Grupo CPFLnas
Energia
nas colunas), embora não pareça. Ela começa
naquela terceira linha azul, onde está escrito
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO. MOSTRE A SEUS
ALUNOS E ALUNAS ESSE TÍTULO E ASSEGURE-SE
DE QUE ELES
O DA
COMPREENDEM
PERFEITAMENTE.
JOÃO
SILVA

DISCRIMINAÇÃO, nesse caso, é
sinônimo de detalhamento, e a
OPERAÇÃO é aquele conjunto de
procedimentos que fez a energia
elétrica chegar ao lugar certo,
lá1632
na usina, onde foi
Rua Jorge de começando
Figueiredo Correa,
Jd. Prof. Tarcília
- Campinas
- SP
- CEP 13087-397
gerada.
Ou
seja,
essa tabela vai
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
nos 33.050.196/0001-88
apresentar em detalhes o que
Inscrição no CNPJ:
foi consumido no período medido
e quanto custou cada coisa.
Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 012345678 Série U
Data de Emissão: 00/00/2019

RUA JOÃO DA SILVA, 000
BAIRRO

Data de Apresentação: 00/00/2019

A primeira
coluna dessa
tabela contém códigos
00000-000
CIDADE/SP
que não nos dizem respeito, usados para controle
da operação. A segunda, por sua vez, nos
interessa enormemente, porque é justamente a
descrição de cada item que é cobrado. Assim,
comece a leitura das linhas da tabela a partir
dessa coluna.

Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 012345678912

JOÃO DA SILVA
RUA JOÃO DA SILVA, 000
BAIRRO
00000-000 CIDADE/SP

1234 567 89 00

0123456789/0001-00
0123456789

012345678

0123456789

MAI/2019

10/06/2019

101,74

012345678901
0605 Consumo Uso Sistema [KWh] - TUSD
0601 Consumo Bandeira Verde - TE
0601 Adicional de Bandeira Amarela
Total Distribuidora
DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS
0607 Contrib. Custeio IP - CIP Municipal

MAI/19
MAI/19
MAI/19
MAI/19

146,000
146,000

KWh
KWh

0,30938357
0,35041096

0,30938357
0,35041096

45,17
51,16
0,79

12,00
12,00
12,00

5,42
6,14
0,09

45,17
51,16
0,79

0,71
0,80
0,01

3,24
3,67
0,06

Verde
18 Dias
Amarela
14 Dias

MAI/19

O primeiro item é uma taxa
sobre o uso do sistema de
distribuição – todos aqueles
equipamentos, postes e fios Consumo kWh
que levam a energia até sua
casa ou sua escola. Todos os
consumidores pagam uma
taxa para usar esse material
e ter energia elétrica. Como
ela é uma taxa, sobre ela
não pode incidir nenhum
Faturamento por média
imposto ou tributo, pois ela
Data da próxima visita – 00/00/0000
mesma já é uma espécie
de imposto pago pelos
usuários.

Os dois próximos itens são o
valor da energia em si, ou101,74
de 97,12
sua geração. Nesta conta, ela
é cobrada
em duas partes: a
0,24526000
0,27776000
Bandeira Verde, que significa
que a energia foi gerada em
hidrelétricas (é mais barata)
e um adicional de Bandeira
Amarela, que significa que parte
da energia veio de termelétricas
(é mais cara). Há uma terceira
bandeira, Vermelha, que indica
que boa parte da energia veio de
termelétricas (porque há seca,
por exemplo).

11,65

O último item dessa coluna
97,12
1,52
6,97
é a cobrança
de IP-CIP
(em
algumas contas aparece
com o nome de Cosip),
um imposto ou taxa de
custeio da energia pública
– aquela que ilumina as
ruas da cidade. É destinado
a subsidiar manutenções,
serviços, a própria energia
elétrica utilizada nos espaços
públicos e até a troca de
iluminação por LED, que é
mais eficiente e traz mais
segurança para a população.

Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 012345678 Série U
Data de Emissão: 00/00/2019

JOÃO DA SILVA
RUA JOÃO DA SILVA, 000
BAIRRO
00000-000 CIDADE/SP

Data de Apresentação: 00/00/2019

01 de 01
certamente Pág:
corresponda
isso e pese no
Conta
Contrato Nº a
012345678912
bolso! O valor monetário nunca corresponde ao
consumo porque, como vimos, é sujeito a uma
série de variáveis que não dependem de nossas
escolhas – impostos e tributos, que podem
ser reajustados, o tipo de geração da energia
elétrica que consumimos, as tais bandeiras
verde, vermelha e amarela etc.

Localizando cada item na coluna e, depois,
seguindo a linha que lhe corresponde, vocês
vão descobrindo quanto pagamos por cada
uma dessas coisas. Sobre esses valores ainda
incidem dois outros impostos: ICMS (Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços)
e PIS/COFINS (impostos sociais, destinados
à previdência ou a programas de amparo ao
trabalhador).
JOÃO DA SILVA
RUA JOÃO DA SILVA, 000
BAIRRO
00000-000 CIDADE/SP

Se você fizer as contas verá, portanto – e nós
sugerimos fortemente que você faça essas
contas com seus alunos e alunas –, que o
1234 567 89 00
valor da energia elétrica
e sua distribuição
012345678
0123456789
corresponde aproximadamente à metade do
valor da conta. A outra metade é composta por
012345678901
taxas, impostos
e tributos.

0605 Consumo Uso Sistema [KWh] - TUSD
0601 Consumo Bandeira Verde - TE
0601 Adicional de Bandeira Amarela
Total Distribuidora
DÉBITO DE OUTROS SERVIÇOS
0607 Contrib. Custeio IP - CIP Municipal

MAI/19
MAI/19

146,000
146,000

KWh
KWh

0,30938357
0,35041096

MAI/19 alunos e
As informações que você e seus
MAI/19
alunas exploraram até agoraMAI/19
mostram o valor
monetário da conta, ou seja, quanto as pessoas
que moram naquela casa ou prédio têm que
pagar. Isso não é o consumo. O consumo de
energia elétrica não é medido em reais. Não
é, portanto, um valor monetário, embora

O0123456789/0001-00
consumo de energia elétrica é medido em
0123456789 consumidos, multiplicados pelo
quilowatts
número de horas em que esse consumo
ocorreu, e o símbolo dessa unidade de medida
é kW/h. Essa informação
campo
MAI/2019
10/06/2019 não está nesse
101,74
da conta que acabamos de analisar, mas no
campo logo abaixo, também introduzido por
uma faixa azul cujo primeiro título é HISTÓRICO
0,30938357
45,17
12,00
5,42
45,17
0,71
3,24
Verde
0,35041096DE CONSUMO.
51,16
12,00
6,14
51,16
0,80
3,67
18 Dias
0,79

0,24526000

0,09

0,79

0,01

0,06

Amarela
14 Dias

Abaixo desse título, temos um gráfico de barras
simples, que mostra precisamente o que o
título diz, ou seja, o consumo daquela casa nos
últimos 12 meses, e é essa a informação mais
importante para essa atividade.
101,74

Consumo kWh

12,00

97,12

11,65

97,12

1,52

6,97

0,27776000

Faturamento por média
Data da próxima visita – 00/00/0000

VOCÊ DEVERÁ ESTABELECER, COM SEUS
ALUNOS E ALUNAS, QUAL FOI O MÊS DE MAIOR
CONSUMO E O MÊS DE MENOR CONSUMO.
Procure analisar com eles por que isso acontece,
elaborem hipóteses para explicar essa diferença.

Se vocês estiverem analisando a conta
da escola, é provável que o consumo caia
durante os períodos de férias escolares,
mas se estiverem analisando a conta da
casa de um estudante, é provável que esse
Depois, localizem o consumo do último mês, que
consumo cresça no mesmo período, pelo
012345678901
10/06/2019
101,74
nunca aparece no012345678
gráfico, mas no campo logo ao
mesmo motivo. Nós recomendamos
que esta
lado, sob o título EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO/
atividade seja feita com as informações de
DATAS DE LEITURA. Ali está o desafio de vocês.
consumo da unidade escolar, porque elas
são públicas, mas nada impede que você
convide
seus alunos e alunas a trazerem as
012345678901 012345678901 012345678901
012345678901
contas de luz de suas casas e fazerem as
mesmas investigações. Afinal, é para isso
que servem os métodos: serem aplicados
consistentemente em situações diversas.
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3

Vamos verificar se o consumo da casa ou
escola foi ou está sendo impactado pela
mudança nos nossos hábitos durante o projeto

REGISTRE, de alguma forma pública – pode ser no
caderno de cada estudante, mas é melhor que seja
em um cartaz que possa ficar afixado na parede da
sala de aula por algum tempo –, O CONSUMO DO
MÊS ATUAL E DOS MESES ANTERIORES, contando
a partir do momento em que o projeto começou na
escola. Como no exemplo abaixo:
MÊS
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA

Como esta é sua última atividade deste
projeto, já deve fazer algum tempo que vocês
começaram a fazer escolhas mais eficientes
sobre o consumo de energia e é possível que
ele já tenha sido reduzido, pelo menos em
parte.
VERIFIQUEM SE ESSA INFORMAÇÃO É
VERDADEIRA, verifiquem se o consumo atual
está mais próximo daquele no mês de maior
consumo ou do que ocorreu no mês de menor
consumo e estabeleçam uma meta para o
próximo mês: em quantos kW/h o consumo será
ainda mais reduzido.
No intervalo de um mês, consigam a nova conta
e, uma vez mais, VERIFIQUEM OS EFEITOS
DE SUAS ESCOLHAS PARA ESSE ESPAÇO
QUE É DE TODOS. Se o consumo for reduzido
consistentemente, vocês terão realizado algo
que ajuda toda a humanidade – até quem ainda
não existe, porque a economia que vocês fazem
hoje significa que temos mais um tempo para
encontrar outras formas mais limpas, eficientes
e sustentáveis para gerar e distribuir energia
elétrica de forma mais justa. Isso significa
também que a escola economizou algum
dinheiro da verba que tinha para pagar a conta
de energia elétrica e, por isso, nada mais justo
que vocês reivindiquem que essa economia
reverta em algo que os alunos e alunas
considerem bem importante.

4

Vamos iniciar uma interlocução para decidir
que destino dar ao valor que economizamos
com o uso mais eficiente da energia elétrica
ORGANIZE SEUS ESTUDANTES PARA
ESCREVEREM UMA PETIÇÃO, que é o texto
que a gente faz quando quer pedir alguma
coisa. Ensine-lhes que esse tipo de texto
deve contar, é claro, o pedido para o que
eles querem (uma mesa de pingue-pongue,
mesas para o refeitório, fornos de microondas para aquecer marmitas, redes para
a quadra – o que eles acharem que vale a
pena pedir), mas deve conter também uma
explicação sobre como eles sabem que
essa economia se deve às escolhas que
eles fizeram e ensinaram outras pessoas
a fazerem. É preciso, portanto, que eles
mostrem claramente como verificaram a
redução no consumo de energia elétrica da
escola e como sabem que essa economia
é devida aos seus esforços. Depois é só
entregar a petição ao diretor ou diretora da
escola e esperar. Ah, é sempre bom lembrar
que a petição de vocês pode ficar mais
convincente e poderosa se vocês seguirem
verificando o consumo da escola por mais
alguns meses!

É IMPORTANTE DIZER
AQUI QUE, EMBORA ESTA
ATIVIDADE DEVA SER AVALIADA
ISOLADAMENTE, EM RELAÇÃO
AO TRABALHO QUE ELA
DEMANDA, ELA É TAMBÉM UMA
AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO,
DO CONJUNTO DE SUAS
ATIVIDADES E APRENDIZAGENS.
Quando seus alunos e alunas
forem escrever a carta, vocês
devem se dedicar a esse bonito
exercício de recordar tudo o
que fizeram, recuperando as
razões pelas quais fizeram e
os efeitos ou resultados que
obtiveram com cada coisa.
Devem lembrar também o que
foi preciso aprender ou saber
para realizar cada uma dessas
coisas. Esse tipo de evocação
de um trabalho já realizado
tem o poder de colocar em
perspectiva as transformações
que aconteceram em nós, à
medida que trabalhávamos,
aprendíamos, nos envolvíamos.
Essa é uma das melhores
formas de avaliar, ou seja,
estabelecer o valor do trabalho
realizado para vocês.

ATIVIDADE 7 = VERIFICAR + CONTA
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COMO VOCÊ SABERÁ QUE SEUS
ALUNOS E ALUNAS APRENDERAM
Você poderá avaliar o desempenho de seus alunos
e alunas considerando a forma como extraem
informações do gráfico e da tabela presentes na conta
de luz.
Você poderá avaliar competências de leitura e escrita
pela forma como elaboram a petição.
Você poderá avaliar a compreensão do conceito básico
de eficiência energética pela forma como estabelecem
relações entre possíveis causas ou explicações para o
aumento ou redução no consumo de energia elétrica.

CONCURSO PARA PROFESSORES
As ações da nossa escola
para melhorar o mundo
Ao longo da Atividade 1, você e seus alunos e alunas são convidados
a fazer um diagnóstico do consumo de energia elétrica da escola.
Não à toa, essa é a atividade inaugural do projeto. Afinal, é só
quando conhecemos bem uma realidade que somos capazes de
descobrir formas de alterá-la.
E quanto mais vocês entenderem essa realidade – quanto mais
atenta for a observação da escola, mais problemas e questões
os alunos e alunas levantarem, mais enriquecedoras forem as
entrevistas –, mais preparados vocês estarão para pensar em
soluções e alternativas para melhorar o consumo e o uso de energia
elétrica da escola.
Para homenagear esse esforço inicial, essa investigação que é base
de todo o trabalho que se seguirá, CPFL nas Escolas – Energia em
Jogo premiará os professores e professoras que fizerem os melhores
e mais interessantes relatos da Atividade 1 com uma viagem.

COMO PARTICIPAR DO CONCURSO?
Basta responder às perguntas a seguir, preenchendo o ROTEIRO
PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA. Nossa recomendação
é que você faça isso após terminar a Atividade 1 com seus alunos e
alunas, com o diagnóstico finalizado e tendo claras quais soluções
implementarão na escola para reduzir e tornar mais inteligente
o consumo de energia elétrica. Ainda melhor se as soluções já
estiverem sendo implementadas – mostrar resultados conta bastante!
Suas respostas deverão ser transpostas para um questionário online.
O link para esse questionário online será enviado a você pela Central
de Relacionamento CPFL nas Escolas (e também estará publicado
no site www.cpflnasescolas.com.br). Você também poderá anexar
imagens das ações realizadas na escola. A participação no concurso
será considerada válida somente se o questionário online for
totalmente preenchido e enviado.
Consulte o regulamento completo do concurso para professores
no site www.cpflnasescolas.com.br.
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ROTEIRO PARA A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ESCOLA
1

Sobre nós

Conte quem você é
Nome:
Escola:
Turma:

2

Disciplina:

Sobre a atividade
Conte como foi a realização da Atividade 1 na sua escola. Descreva
com todos os detalhes que conseguir. Procure realçar o que foi mais
singular e interessante, aquilo que seus alunos e alunas fizeram do
jeitinho deles, que mostra mais claramente como eles aprenderam.
O que você e seus alunos e alunas descobriram com a observação?
Quais hipóteses foram confirmadas? Quais foram refutadas? O que
foi surpreendente, que ninguém esperava encontrar ou descobrir?
Quais soluções vocês decidiram implementar na escola para
tornar o consumo de energia elétrica mais eficiente?
Qual será ou está sendo o envolvimento das famílias e da
comunidade escolar nessas ações?

3

Sobre os resultados
O que vocês já começaram a implementar? Quais resultados vocês
já alcançaram? Que mudanças vocês já detectaram?
O que mais você gostaria de compartilhar com a gente? Conte tudo
que quiser!

Relatos que possuírem imagens das atividades em que apareçam
os professores e estudantes deverão ser enviados junto com
a autorização de uso de imagem. No caso dos estudantes, as
autorizações deverão ser assinadas pelos pais ou responsáveis.

CONCURSO PARA AS FAMÍLIAS
Quanto mais eficiente nosso consumo,
mais a gente ganha!
Boa parte das atividades que você e seus alunos e alunas farão ao longo de CPFL
nas Escolas – Energia em Jogo tem relação com a comunidade além dos muros
da escola. O Pequeno Dicionário Ilustrado da Energia é publicado na internet,
o Manual para o Uso Eficiente da Energia é mostrado aos pais, as campanhas
de utilidade pública são divulgadas na vizinhança. É que nós acreditamos que
estabelecer uma cultura de uso eficiente da energia elétrica vai muito além da
sala de aula – envolve pais, familiares, comunidade e, às vezes, a cidade toda!
Mas como garantir que essas ações e campanhas estão dando resultado, que
as pessoas estão mudando seus hábitos, economizando energia, optando por
produtos que consumiram menos energia para serem feitos? Como saber se a
mensagem do projeto está chegando às famílias? E o que podemos fazer para
reconhecer as famílias que, sim, estão mudando seus hábitos?
Esses são alguns dos objetivos do aplicativo CPFL nas Escolas – Energia em Jogo,
um recurso voltado especialmente às famílias. Ele servirá para que nós saibamos
qual família de aluno ou aluna, dentre todos os participantes do projeto, mais
economizou energia. O aplicativo também oferece o acesso a um jogo que aborda
boas práticas para um consumo eficiente.
A família que se mantiver ativa no aplicativo por um período mínimo de três
meses consecutivos e apresentar redução no consumo de energia em relação ao
mesmo período do ano anterior estará concorrendo a uma TV LCD 55”.

E O QUE VOCÊ, PROFESSOR
OU PROFESSORA, TEM A
VER COM ISSO?
Você tem um papel importante de
divulgador, de disseminador do
conhecimento. Esperamos que você fale
aos seus alunos e alunas do aplicativo,
quem sabe até baixe em seu celular e
mostre-lhes o jogo, para que eles levem
essa informação para casa e envolvam
suas famílias não só no concurso, mas
principalmente em uma cultura de uso
eficiente de energia.

COMO PARTICIPAR DO CONCURSO?
É preciso baixar o aplicativo, informar o
número de instalação da conta de luz e utilizar
o aplicativo por um período mínimo de três
meses consecutivos. Pronto, a família já está
concorrendo. Mas é claro que só se inscrever
no aplicativo não basta: é preciso economizar
energia na vida real, em casa! Para melhorar as
chances de ganhar, é só jogar, ou melhor, cuidar
da Ledinha – a personagem principal do jogo.
O aplicativo está disponível para Android
e iOS e pode ser baixado na Play Store
e na Apple Store. Consulte o regulamento
completo do concurso para famílias no site
www.cpflnasescolas.com.br.
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FOI UMA JORNADA E TANTO,
NÃO É MESMO?

Esperamos que essa experiência tenha sido recompensadora para
você e para seus estudantes. Que seus alunos e alunas tenham
aprendido, descoberto, observado, questionado. Que eles saibam da
responsabilidade que têm – que temos, não é mesmo? – com o mundo
e os recursos que ele nos presenteia todos os dias. Porque o que nós
queremos é que esse mundo continue, cada vez mais bonito, mais justo
e acolhedor para todos.
Nosso muito obrigado a todos os professores e professoras,
coordenadores e coordenadoras, gestores, equipes das escolas, das
Secretarias de Educação e, principalmente, a todos os alunos e alunas
que embarcaram nessa jornada pelo Universo CPFL nas Escolas – uma
jornada nem sempre fácil, nós sabemos, mas sempre enriquecedora.
Equipe CPFL nas Escolas
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ENERGIA ELÉTRICA É COISA SÉRIA.
E A GENTE PODE APRENDER BRINCANDO.
BEM-VINDO AO CPFL NAS ESCOLAS.
Com mais de 100 anos de história, a CPFL Energia é uma das maiores empresas do
setor elétrico brasileiro. Atende 9,6 milhões de pessoas e está entre as líderes no
segmento de energias renováveis de fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.
Sabendo o papel crucial que o setor energético tem em relação ao futuro do planeta,
assumimos nossa responsabilidade de garantir que os clientes utilizem com
inteligência esse recurso tão precioso.
E é por isso que estamos aqui. Somando a nossa energia com a sua para difundir o
uso inteligente, consciente e seguro da energia elétrica.
Até agora, o programa CPFL nas Escolas visitou 63 munícipios, 950 escolas
municipais e estaduais, além de 4.517 professores, e capacitou 151.811 alunos.
Iniciativa
A CPFL Energia acredita que investir na educação e no potencial das nossas crianças
é o caminho mais curto, rico e efetivo de transformar, para melhor, o nosso mundo.

Iniciativa
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