APRESENTAÇÃO
Querido aluno,
querida aluna,
Este caderno faz parte do projeto
CPFL nas Escolas - Energia
em Jogo. Um projeto pensado
especialmente em você e seus
colegas para guiá-los por uma
jornada recheada de descobertas,
aventuras e amor pelos novos
aprendizados e possibilidade de
fazer do mundo um lugar mais
bonito e mais justo para todos.

Vamos lá?

UM POUCO SOBRE VOCÊ
Este material contém uma parte do seu trabalho neste projeto.
Para começar, anote aqui o que só você sabe:

Meu nome é

,

mas as pessoas que mais gostam de mim me chamam de

.

De todos os equipamentos que usam energia elétrica na minha casa, o que eu mais uso é
.
Se eu vivesse num lugar sem nenhuma energia elétrica, eu brincaria todo o tempo de
.

Para começar, anote aqui assuntos que só
você sabe.

Escreva aqui coisas que você não faz
tão bem ainda.

Que tipo de pessoa você gostaria de ser
quando for adulto?

Coisas que os adultos fazem muito bem:

Coisas que os adultos não fazem tão
bem assim:

O mundo seria um lugar melhor para todos se...

O QUE VOCÊ VAI
ENCONTRAR NESTE CADERNO
O QUE VOCÊ VAI APRENDER
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O QUE VOCÊ VAI APRENDER
Existem muitas formas diferentes de explicar o mundo
em que vivemos e tudo o que acontece nele.
A maior parte dos povos que conhecemos, por muito, muito tempo,
explicou tudo isso imaginando que cada manifestação da natureza (raios,
trovões, plantas, animais, montanhas, rios e oceanos, o Sol, a Lua) vinha
dos deuses. Quando estavam felizes e satisfeitos, esses deuses cuidavam
dos humanos e faziam coisas boas. Mas, quando estavam bravos e
irritados, enviavam castigos terríveis, como tempestades, terremotos,
secas. Até hoje, há grupos de humanos que explicam o mundo assim.
Há alguns séculos, entretanto, as pessoas começaram a explicar as
situações de um jeito bem diferente: elas decidiram prestar muita, muita
atenção e começaram a procurar por aquilo que acontecia sempre da
mesma forma, ou de formas muito parecidas. Assim, elas começaram a
perceber que depois de um período de muito calor vem chuvas fortes. Que
era comum que as pessoas sarassem de certas doenças, mas de outras
ninguém sarava e muita gente morria. Que se deixássemos o lixo acumular
logo apareciam moscas, ratos e baratas. Ou, ainda, que as pessoas que
ferviam a água antes de bebê-la ficavam menos doentes do que aquelas
que tomavam a água sem ferver. Quase tudo o que acontece começou a
ser explicado desse jeito diferente.
As pessoas gostaram desse jeito de explicar o que acontecia no mundo,
porque não dependíamos mais do humor de deuses e nem precisávamos
agradá-los para evitar castigos terríveis. Podíamos escolher como
agiríamos e, assim, evitar aquilo que não queríamos que acontecesse.
Assim, se eu não gosto de ratos e baratas, era só não deixar meu lixo
acumular e convencer meus vizinhos a fazerem o mesmo.
É como se, para cada coisa que a gente aprendia a explicar, a gente
ganhasse um superpoder de controlar ou fazer melhor uma parte da
vida. Foi aí que as pessoas entenderam que aprender algo novo é sempre
ganhar novos superpoderes, novas escolhas.

Esse jeito novo de pensar ficou conhecido como Ciência.
E, diferentemente dos deuses mal-humorados, a
Ciência não consegue explicar todas as coisas, não...
Pelo contrário: ela tem muito mais perguntas do que
explicações – e olha que ela tem muitas explicações!

Há doenças que não sabemos curar, acidentes naturais que não
conseguimos evitar e um monte de outros problemas que não
sabemos resolver... ainda! E esse é o superpoder da Ciência: mesmo
que ela não tenha todas as respostas, ela nos permite saber que para
cada problema e pergunta há respostas, e nós podemos encontrá-las
com o nosso trabalho e a nossa inteligência! E, quando encontramos,
todo mundo pode aprender com isso, o que é ainda melhor!
Neste projeto, você vai aprender sobre esse jeito de pensar, o jeitinho
da Ciência: uma forma toda especial de organizar nossas ideias, de
amar perguntas (porque elas sempre significam novas aventuras e
aprendizagens), de encontrar os melhores caminhos para fazer o
trabalho de respondê-las e, o que é melhor, muitas maneiras de fazer
isso. E vai estar sempre acompanhado de outras pessoas que, como
você, querem entender melhor o mundo em que vivemos e o que
acontece por aqui, e o que podemos fazer para torná-lo um lugar mais
justo e melhor para todos!
Você vai aprender sete jeitos de pensar, de organizar suas ideias e
seu trabalho, de ensinar o que sabe e aprender com os outros – os
jeitos de pensar que os cientistas usam e que você, ou qualquer outra
pessoa, também pode usar para explicar o mundo e o que acontece
por aqui. Enquanto aprende a pensar como os cientistas, você e seus
colegas aprenderão muito sobre energia elétrica, esse recurso tão
importante para nossas vidas e para as coisas que fazemos.
E você não estará sozinho nessa! Além do professor ou professora, ao
longo de todo o percurso você e seus colegas contarão com o apoio da
Equipe CPFL nas Escolas. Para falar com a gente, saber mais sobre o
projeto e conhecer curiosidades interessantes do mundo da energia é
só acessar o site www.cpflnasescolas.com.br.

Pronto para começar? Então seja muito bem-vindo a
essa aventura que a ciência começou e segue mudando
o mundo e a forma como pensamos até hoje!

Ah! Uma última informação: lá no final deste livro tem um recadinho
especial para as pessoas de sua família que cuidam de você. Então não
esqueça de mostrar para eles as páginas 58 (Concurso para as Famílias)
e 61 (Autorização de Uso de Imagem e Som da Voz), combinado?
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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?

O QUE VOCÊ VAI
APRENDER

Nesta atividade você vai aprender a OBSERVAR,
uma das maneiras mais bacanas que os cientistas
encontram para descobrir ou explicar coisas.

OBSERVAR é saber explicar e mostrar aos outros
aquilo que você percebe com os seus cinco
sentidos: tato, audição, olfato, paladar e visão.

Quando fizer o relato sobre sua observação,
você deve escolher muito bem as palavras e
organizar bem direitinho a explicação, para
que outras pessoas possam perceber, de um
jeito bem parecido, aquilo que você observou.

O QUE NÓS VAMOS FAZER
Para aprender melhor
sobre essa operação
intelectual e observar
muitas coisas diferentes,
vocês têm uma missão:
descobrir quantos
equipamentos elétricos
e eletrônicos (lâmpadas,
computadores, geladeiras,
ventiladores etc.) existem
em sua escola.

Também vão
observar muito
atentamente se há
algum problema
com esses
equipamentos.

Isso é muito
importante para que
possamos ter mais
ideias para melhorar
a escola e a forma
como usamos a
energia elétrica.
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VAMOS LÁ
O que você deve aprender em primeiro lugar sobre OBSERVAR
é que nós sempre observamos para ver se nossas ideias sobre as
coisas estão certas ou se devemos melhorar essas ideias.
Assim, antes de sair por aí contando os equipamentos, responda a essas perguntas:

Qual será o equipamento elétrico
ou eletrônico que encontraremos
em maior quantidade?

Quais serão os equipamentos
elétricos ou eletrônicos que costumam
existir nas casas das pessoas, mas que
não encontraremos aqui na escola?

Quais serão os equipamentos elétricos
ou eletrônicos que encontraremos aqui na
escola, mas que não costumam existir nas
casas das pessoas?

Pense em três problemas com
os equipamentos elétricos ou
eletrônicos que você acha que vai
encontrar em sua observação.

Pronto! Essas suas primeiras ideias sobre o assunto, essas que você tem antes de observar,
são chamadas de hipóteses – o que você acha que é de um jeito, mas ainda não pode saber com
certeza se é mesmo!
Com sua observação, você poderá confirmar algumas de suas hipóteses e não confirmar outras.
Não tem importância se você não conseguir confirmar uma ou muitas de suas hipóteses. Lembra
o que a Ciência nos ensinou? É a gente que arruma o que pensa e sabe. Se sua hipótese não se
confirmar, é só arrumar a sua ideia e pronto: você aprendeu algo novo!

Agora, sim, é hora de ir contar
os equipamentos elétricos e
eletrônicos de sua escola, procurar
por problemas que vocês possam
observar e ver se suas hipóteses
podem ser confirmadas ou não.

Reúna-se com seu grupo, peguem todo o material de
que vocês precisam para o trabalho (lápis, borracha e
papel para anotar o que vocês descobrirem) e cuidem
uns dos outros, ajudando os colegas a respeitar as
regras que vocês combinaram para esta missão.
Façam anotações bem organizadas, porque depois,
quando vocês voltarem para a sala, terão que contar a
todo mundo o que descobriram com sua observação!

Mapeamento dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos da Escola
TOMADAS

LÂMPADAS

Número total

Número total:

Quantas seguem o novo
padrão brasileiro?

Quantas são do tipo fluorescente
tubular?

Quantas seguem outros
padrões?
Quantas possuem mais de
um equipamento conectado
(uso de benjamins ou tês)?

VENTILADORES
Número total
Quantos estão
funcionando?
Quantos podem ser
ligados em interruptores
individuais?

LÂMPADAS

Quantas são do tipo fluorescente
compacta?

Quantas são do tipo incandescente?
Quantas são do tipo LED?
Quantas estão funcionando?
Quantas estão queimadas?
Em quantas salas as lâmpadas
podem ser acesas por um interruptor
localizado na própria sala?

TELEVISORES
Número total:

APARELHOS DE DVD
Número total
Quantos estão
funcionando?

Quantos estão funcionando?
Quantos estão sempre em
modo standby?
Quanto tempo ficam ligados
por mês?

Quanto tempo ficam
ligados por mês?
ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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MÁQUINAS DE XEROX

PROJETORES

Número total:

Número total:

Quantas estão
funcionando?

Quantos estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligados por mês?

COMPUTADORES
Número total:
Quantos estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligados por mês?

ESTABILIZADORES

Quanto tempo ficam
ligadas por mês?

CAIXAS DE SOM
Número total:
Quantas estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligadas por mês?

APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Número total:

Número total:

Quantos estão
funcionando?

Quantos estão
funcionando?

Quanto tempo ficam
ligados por mês?

Quanto tempo ficam
ligados por mês?

EXAUSTORES

IMPRESSORAS
Número total:

Número total:

Quantas estão
funcionando?

Quantos estão
funcionando?

Quanto tempo ficam
ligadas por mês?

Quanto tempo ficam
ligados por mês?

FORNOS ELÉTRICOS

REFRIGERADORES

Número total:

Número total:

Quantos estão
funcionando?

Quantos estão
funcionando?

Quanto tempo ficam
ligados por mês?

Quanto tempo ficam
ligados por mês?

CAFETEIRAS ELÉTRICAS

FORNOS DE MICRO-ONDAS

Número total:

Número total:

Quantas estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligadas por mês?

Quantos estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligados por mês?

BEBEDOUROS ELÉTRICOS

OUTROS APARELHOS

Número total:

Número total:

Quantos estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligados por mês?

Quantos estão
funcionando?
Quanto tempo ficam
ligados por mês?

Responda às perguntas a seguir para organizar suas
ideias e contar a outras pessoas o que aprendeu:
Escreva aqui algo que você nem imaginava e que descobriu com a observação.

Releia suas hipóteses iniciais e escreva aqui aquelas que se confirmaram. Ou seja,
aquelas que você já pensava antes da observação e descobriu que eram mesmo do
jeitinho que você imaginava.

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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Escreva aqui como você arrumou as hipóteses que não se confirmaram. Ou seja, como você
transformou suas ideias para que elas pudessem explicar como as coisas são, mesmo que elas
sejam diferentes do que você imaginava no início.

Escreva aqui os problemas que vocês encontraram, mostrando direitinho qual é o problema, qual
é o equipamento que apresenta esse problema e em que lugar da escola ele está.

Lembra quando a gente disse que o jeito de pensar da Ciência nos ajuda a encontrar
muitas respostas e soluções para os nossos problemas, mas produz ainda mais perguntas?
Escreva aqui uma das perguntas que ficaram com você depois de sua observação.
Pode ser sobre algo que você descobriu enquanto observava ou uma pergunta que você já
tinha antes e que ainda não foi respondida.

As perguntas são muito importantes para a Ciência e seu jeito de pensar. Não tem
nada que um cientista goste mais do que uma boa pergunta! É que as perguntas
são muito, muito poderosas. Quando a gente faz uma pergunta, a gente já não
está mais sozinho em nosso pensamento. As respostas que vamos buscar
(e encontrar) às vezes vêm de pessoas que conhecemos e, até quando estão
nos livros, foram colocadas lá por pessoas que um dia fizeram a mesma pergunta!

Agora é hora de vocês encontrarem mais gente com as perguntas que fizeram e com outras
que sugerimos aqui, porque toda observação faz nascer muitas perguntas.

Vocês vão levar essas perguntas para uma pessoa que provavelmente
saberá respondê-las, porque é quem cuida de toda a escola e de todos
vocês: o Diretor ou Diretora! Uma das formas mais bacanas de fazer
isso é entrevistar essa pessoa. Assim, vocês poderão partilhar suas
perguntas e as respostas que conseguirem com todo mundo! Aliás,
vocês podem entregar uma cópia do Mapeamento dos Equipamentos
Elétricos e Eletrônicos da Escola para ele ou ela conhecer tudo de
importante que vocês descobriram.
A seguir estão algumas perguntas que vocês devem fazer, porque as respostas vão
ajudá-los a fazer um plano mais completo e interessante para melhorar a escola.
Vocês também podem incluir outras perguntas que considerem importantes.

Roteiro da Entrevista sobre o
Consumo de Energia Elétrica da Escola
ENTREVISTADO(A):

1.

Quem acende as luzes da escola?

2.

Quem apaga as luzes da escola?

3.

Algumas áreas ficam acesas após o encerramento das atividades do dia?

Em que horário?

Por que é assim?

Em que horário?

Por que é assim?

(

) Sim. Quais?

(

) Não.

Por que é assim?

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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4.

Como e por quem os ventiladores da escola são ligados e desligados?

Em que horário?
Eles ficam ligados após o horário das atividades?
(

5.
6.

) Sim. (

) Não. (

) Minha escola não tem ventiladores.

Existe alguém encarregado de verificar se todos os equipamentos elétricos e eletrônicos
(computadores, impressoras, máquinas de xerox etc.) estão desligados ao final das
atividades escolares?
(

) Sim. Quem?

(

) Não.

Quanto gastamos de energia elétrica por mês (desconsiderem meses de férias ou com muitos
dias sem aulas)?
Nós gostaríamos de ter acesso a uma cópia da conta de energia elétrica. Para quem
poderíamos pedir essa cópia?

7.

Você sabe nos dizer onde gastamos mais energia elétrica na escola?
(

) Sim. Onde?

Como você sabe disso?
(

8.
9.

) Não. Como nós podemos descobrir?

Você sabe dizer quantas lâmpadas são trocadas por mês e por ano na escola?
(

) Sim. Quantas?

(

) Não. Como nós podemos descobrir?

Nossa escola tem problemas nas instalações elétricas?
(

) Sim. Que tipo de problemas?

Onde eles se apresentam?

Com que frequência?
(

) Não.

(

) Por mês. (

) Por ano.

10.

O fornecimento de energia elétrica de nossa escola é interrompido com frequência?
(

) Sim. Com que frequência?

(

) Não.

(

) Não.

Se sim, nós sabemos por quê?

Existe uma época do ano em que isso acontece mais?
(

11.

) Sim. Qual?

Quando acontece algum problema como lâmpadas queimadas ou problemas na fiação elétrica,
quem é chamado para o conserto?

Com que recursos a escola paga por esses serviços?

E se o problema é grave? Com que recursos a escola paga?

12.
13.
14.

Tem alguma época do ano em que o consumo de energia aumenta?
(

(

) Não.

(

) Não.

A escola faz alguma ação para reduzir o consumo de energia?
(

) Sim. Qual?

A pessoa ou departamento que compra as lâmpadas para a escola tem orientação para
comprar lâmpadas eficientes?
(

15.

) Sim. Qual?

) Sim. (

) Não. (

) Não sei. Como podemos descobrir?

Na sua opinião, há algo que nós, estudantes, podemos fazer para colaborar na redução do
consumo de energia elétrica na escola?
(

) Sim. O quê?

(

) Não. Por quê?

ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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Dê uma olhada em todo o trabalho que você
realizou até aqui e veja quanto você aprendeu.
Muito, né? Isso significa que você deve estar
cheio de novos superpoderes e está na hora de
usá-los para melhorar sua escola!

Escolha um dentre todos os
problemas que vocês descobriram
que existem. Você tem uma boa
ideia, uma solução para resolvê-lo?

Escreva aqui qual é o problema que você gostaria de resolver.

Escreva aqui o que você gostaria de fazer para resolver ou diminuir esse problema.

Escreva aqui por que você acha que essa é uma boa ideia.

Escreva aqui o que vocês precisam fazer e de que materiais precisarão para fazer isso.

Vocês precisam da
autorização ou ajuda de
alguém para fazer isso?

Reúnam as ideias que vocês considerarem
mais interessantes e escrevam uma carta
para o Diretor ou Diretora da escola.
Nela, vocês contarão o que aprenderam
com a observação e a entrevista, as
ideias que tiveram para ajudar a resolver
os problemas que encontraram, como
pretendem fazer as coisas e quando
pretendem começar. Terminem a carta
dizendo de que forma suas ideias podem
transformar a escola e a forma como vocês
usam a energia elétrica, e por que isso
seria bom para todos os estudantes e
adultos da escola.
Que tal compartilhar a carta no site
www.cpflnasescolas.com.br? Vocês
também podem contar lá o que de mais
legal descobriram ao fazer esta atividade.

Quem mais pode
participar dessa solução,
e fazendo o quê?

Quando vocês
poderiam começar?

Ao longo desta atividade, certamente
você e seus colegas aprenderam
bastante sobre escolhas inteligentes
e escolhas não tão inteligentes de
consumo de energia elétrica, certo?
Com esse conhecimento, vocês já
podem começar a cuidar da Ledinha!
A Ledinha é um bichinho virtual que
vive dentro do aplicativo CPFL nas Escolas – Energia em Jogo.
Sua tarefa, como cuidador da Ledinha, é ensiná-la a consumir
energia elétrica de um jeito bem inteligente. Você também
realizará missões diárias – afinal, ela precisa comer, tomar
banho de luz, brincar... Fale com as pessoas de sua família
que cuidam de você e peça para eles baixarem o aplicativo.
Vocês podem jogar juntos o jogo da Ledinha e ainda por cima
concorrer a uma TV LCD 55’’! Ganha o prêmio quem tiver a
maior redução no consumo de energia elétrica em casa. Saiba
mais sobre o aplicativo e o concurso da Ledinha na página 58.

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?

O QUE VOCÊ VAI
APRENDER

Agora que você já sabe muito sobre observação,
é hora de aprender uma outra forma preciosa de
fazer isso. Você vai aprender a DEFINIR, um jeito
de arrumar bem direitinho o que a gente pensa
para que qualquer um entenda precisamente o que
queremos dizer.

DEFINIR é a operação intelectual que nos ajuda
a economizar tempo, a dizer com mais precisão
e evitar confusões e a mostrar como as palavras
podem ser belas e importantes.

O QUE NÓS VAMOS FAZER
Primeiro, vamos aprender sobre
como a energia está presente em
tudo e a todo momento, e a forma
como ela se transforma todo o
tempo (ou seja, as transformações
energéticas).

Vamos pesquisar mais sobre isso e criar
verbetes e definições sobre tudo que
envolve transformações energéticas.
Esses verbetes, juntos, formarão o
nosso Pequeno Dicionário Ilustrado da
Energia, uma publicação que reunirá o
que vocês aprenderam.
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VAMOS LÁ
Vocês já entenderam que todos os equipamentos elétricos e eletrônicos precisam de energia elétrica
para funcionar, não é mesmo? Também entenderam que, embora recebam energia elétrica, nenhum
desses aparelhos fornece energia elétrica. O que é bom, porque senão a gente só levaria choques!
O que esses aparelhos fazem é transformar a energia elétrica que recebem em outras formas de
energia e, assim, realizar trabalhos que facilitam a nossa vida.
Há muitos tipos de aparelhos elétricos e eletrônicos. Mas a maior parte deles faz sempre
as mesmas transformações energéticas, porque são essas formas de energia que realizam
os trabalhos que nós achamos importantes.

Há equipamentos elétricos ou eletrônicos
que transformam energia elétrica
em energia luminosa, que produz
luminosidade e imagens.
Você certamente conhece pelo menos
três equipamentos que fazem essa
transformação. Escreva aqui os nomes
desses equipamentos.

Há equipamentos elétricos ou eletrônicos
que transformam energia elétrica em
energia cinética, que se converte em
movimento. Ou seja, uma parte desses
equipamentos se movimenta para fazer
muitos trabalhos diferentes, como bater
coisas, produzir vento, quebrar coisas
maiores em pedaços bem menores.
Escreva o nome de três equipamentos
que você conhece e que fazem esse tipo
de trabalho.

Há equipamentos elétricos ou eletrônicos
que transformam energia elétrica em
energia sonora, que produz sons.
Escreva o nome de três equipamentos
que você conhece e que fazem essa
transformação.

Finalmente, há equipamentos elétricos
ou eletrônicos que transformam energia
elétrica em energia térmica. Eles servem
para aquecer ou resfriar coisas, alterando
a temperatura.
Escreva o nome de três equipamentos
que você conhece que fazem essa
transformação energética.

Agora que você já sabe muito sobre transformações energéticas,
será mais fácil entender a importância das definições.
Quando falamos sobre energia, por exemplo, é bem importante
usar palavras que deixem claro de que tipo de energia estamos
falando. Se é da energia cinética, da energia elétrica, da energia
térmica, da energia luminosa... Cada uma dessas palavras tem o
poder de separar nossas ideias bem direitinho, para que a gente
não faça confusões! E isso é verdade para muitas, muitas palavras!
Quando sabemos a definição das coisas, as palavras conseguem
organizar e separar nossas ideias.
As definições também nos ajudam a falar bastante com poucas
palavras.

Quer ver?

Leia o texto abaixo:

Agora leia este texto:

O homem que gerou a mim e aos
meus irmãos e irmãs sempre
me leva ao estabelecimento
público ou privado destinado a
ensino coletivo antes de ir para
o local onde exerce atividade
profissional regular, remunerada
ou assalariada.

Meu pai sempre me leva
à escola antes de ir para
o trabalho.

Percebeu como as definições
são econômicas?
Nós gostamos tanto de definições e elas são tão
importantes para nossas vidas que até inventamos
um livro que tem só definições e os significados
das palavras. Você sabe que livro é esse?

Claro, é o dicionário.
Mas será que o dicionário fala disso
tudo que você aprendeu sobre energia?
Peça um dicionário ao seu professor
ou professora e veja o que consegue
encontrar a esse respeito. Vocês também
podem usar outros livros que contenham
mais informações. Isso vai ajudá-los
bastante em sua próxima missão.

ATIVIDADE 2 = DEFINIR + TRANSFORMAÇÕES
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Agora, você e seus colegas farão muitas
definições sobre tudo o que aprenderam
sobre energia elétrica e outras formas de
energia. Vocês devem escrever textos que
expliquem às outras pessoas o que é cada
forma de energia que vocês conhecem,
o que são equipamentos elétricos, o
que são fontes de energia, o que são
transformações energéticas etc.

Para cada definição que vocês criarem ou
descobrirem, coloquem alguns exemplos,
para as pessoas entenderem bem
direitinho sobre o que vocês estão falando.
Façam uma ilustração, um desenho que
mostre aquilo que vocês definiram.
Cada definição deve ser feita em uma folha
de papel separada, para que depois vocês
possam juntar tudo e montar o Pequeno
Dicionário Ilustrado da Energia, escrito e
ilustrado por você e seus colegas.

Vocês podem começar pelas definições de:

ENERGIA

ENERGIA
CINÉTICA

ENERGIA
TÉRMICA

ENERGIA
LUMINOSA

ENERGIA
SONORA

ENERGIA
ELÉTRICA

FONTE DE
ENERGIA

TRANSFORMAÇÃO
ENERGÉTICA

SOL

VENTO

Para cada termo, uma página, uma definição,
uma ilustração, muitos exemplos!

USINA
GERADORA

ENERGIA
EÓLICA

ENERGIA
SOLAR
É proveniente da transformação da radiação
solar. A captação da luz solar pode resultar na
transformação em outras formas de energia,
como a Energia Elétrica
Exemplo: Captação de luz do Sol por placas
fotovoltaicas para produção de energia elétrica.

À medida que ficarem prontas as páginas do dicionário, guardem tudo com muito
cuidado. Não só porque o trabalho de vocês é valioso, mas também porque essa
é uma missão que começa aqui, mas não acaba aqui – senão seu dicionário seria
ainda menor do que pequeno, seria minúsculo!
Daqui pra frente, todas as vezes que vocês aprenderem algo novo relacionado à
energia, peçam ao professor ou professora uma folha e façam uma página nova
do dicionário. Vocês vão ver que, quando terminarem, terão um belo livro, cheio
de definições, ilustrações e exemplos que outras pessoas poderão ler!

Vocês também podem escrever alguns dos verbetes
no site www.cpflnasescolas.com.br e mostrar para
todo mundo as definições que criaram!

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?

O QUE VOCÊ VAI
APRENDER

Eba! Nova missão! Agora você vai aprender
sobre uma terceira forma de entender e
explicar o mundo, CLASSIFICAR. A gente
classifica o tempo todo, sabia? Entre o que
você gosta e não gosta, entre as matérias que
domina e aquelas em que ainda tem dúvidas,
entre comidas que ama e aquelas de que não
quer nem chegar perto...

CLASSIFICAR é uma forma de organizar
a vida de acordo com as coisas que nós
consideramos importantes – os critérios que
nós consideramos importantes. Prontos?

O QUE NÓS VAMOS FAZER
Vamos aprender duas coisas bem
interessantes e essenciais para a
nossa vida: como conseguimos a
energia elétrica que consumimos
diariamente e como podemos
classificar o que conhecemos para
entender melhor como elas são ou
como funcionam.

Depois, vamos imaginar uma casa ou
bairro em que o consumo de energia
elétrica seja muito eficiente e fazer um
Manual do Uso Eficiente da Energia
para reunir tudo de legal que nós
descobrimos.
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VAMOS LÁ
AS FONTES DE ENERGIA E
SUAS CLASSIFICAÇÕES
Como você, muita gente precisa de
energia elétrica para fazer um montão
de coisas, todos os dias. As grandes
fábricas e lojas também consomem
bastante energia elétrica. Os hospitais
e escolas, também. É muita gente, não
é mesmo? Isso só pode significar que é
muita energia elétrica também...
Mas de onde será que vem essa
eletricidade toda?

Você já sabe uma parte bem importante da
história: essa energia elétrica só pode vir
de outra forma de energia, porque a energia
nunca pode ser criada ou destruída, apenas
transformada. Certo?
Para a nossa sorte, tem um monte de energia
distribuída pelo planeta. E todos os dias
chega mais. É que o Sol, a fonte da energia
que existe na Terra, tem sido bem generoso.
A má notícia é que essa energia toda quase
nunca é energia elétrica – a que usamos para
nossos equipamentos. E até quando é (como
no caso dos raios de uma tempestade, por
exemplo) não sabemos como usá-la.
A gente só sabe usar a energia elétrica que
nós mesmos geramos, a partir de outras
fontes de energia que encontramos por aqui.

As fontes de energia podem
ser coisas: petróleo e outros
combustíveis fósseis,
biomassa, etanol, biodiesel,
carvão vegetal ou mineral,
urânio, o Sol, gás natural.
Elas também podem ser
processos: o movimento das
marés, das águas de um rio,
do ar (ou seja, o vento), o
calor do centro da Terra.

Para classificar todas essas fontes de
energia os cientistas utilizam vários critérios
diferentes, e há fontes de energia que
correspondem a mais de um critério:

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:

Há quanto tempo usamos
essas fontes para gerar
energia elétrica
Convencionais: petróleo, carvão mineral,
carvão vegetal e hidráulica (as águas dos rios)
Alternativas: eólica (dos ventos), solar,
geotérmica, oceânica (das marés), biomassa

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:

Tempo que a natureza
leva para produzir de novo
essa fonte material ou
repetir esse processo
Não renováveis: petróleo, carvão
mineral, nuclear (urânio), gás natural
Renováveis: eólica, solar, hidráulica,
oceânica, geotérmica, biomassa

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO:

Preço que pagamos para
gerar energia elétrica a
partir dessa fonte

O tanto de estragos que
fazemos no planeta para
obter essa fonte

Não comerciais: solar, eólica,
oceânica, geotérmica, nuclear (urânio)

Não sustentáveis: petróleo, carvão,
gás natural, nuclear (urânio)

Comerciais: petróleo, carvão mineral,
gás natural, hidráulica

Sustentáveis: hidráulica, solar, eólica,
oceânica, geotérmica, biomassa

JOGO DAS FONTES DE ENERGIA
Você já aprendeu que o Sol
nos fornece diariamente uma
quantidade enorme de energia.
Também aprendeu que é essa
energia que o planeta usa para
funcionar, e que ela sustenta
todas as formas de vida que
existem aqui – plantas, animais,
bactérias, insetos e até mesmo
nós, seres humanos.

Para que isso tudo fique ainda mais claro,
você e seus colegas vão construir um jogo. E
depois, é claro, vão brincar com ele! Esse jogo
vai servir para que vocês entendam direitinho
como a energia que o Sol nos dá diariamente
se espalha pelo planeta em diferentes formas –
formas que usamos para gerar energia elétrica –
e como essas formas são classificadas.

ATIVIDADE 3 = CLASSIFICAR + FONTES
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Passo a passo
1

2

Vocês precisarão de uma folha
de papel cartão ou um pedaço
de papelão do tamanho de uma
folha de papel cartão. Ele será
seu tabuleiro. Nele, vocês devem
desenhar um caminho com 30
quadradinhos iguais, numerados.

3
As casinhas onde houver usinas
que usam fontes renováveis e
sustentáveis (hidrelétrica, eólica
e solar) dão direito a uma nova
jogada. As casinhas onde houver
usinas que usam fontes não
renováveis e não sustentáveis
(termelétrica e nuclear) obrigam o
jogador a voltar duas casas.

5
Escrevam, em cada carta, uma pergunta
sobre as fontes de energia que utilizamos.
Veja dois exemplos abaixo. Para ajudálos a elaborar suas perguntas para as
cartas do jogo, releia o texto do início da
atividade (AS FONTES DE ENERGIA E SUAS
CLASSIFICAÇÕES).

As fontes de energia que utilizamos são
chamadas de renováveis e não renováveis.
As renováveis são aquelas que podem ser
obtidas por fontes naturais capazes de se
recompor com facilidade em pouco tempo.
As não renováveis são praticamente
impossíveis de se regenerar em relação
à escala de tempo humana. Elas
utilizam recursos naturais existentes em
quantidades fixas ou que são consumidos
mais rapidamente do que a natureza pode
produzi-los.
Cite três fontes de energia renováveis.

Distribuam nesses quadradinhos,
com alguma distância entre eles,
diferentes usinas de geração de
energia elétrica: vocês devem
desenhar uma usina hidrelétrica,
uma usina termelétrica, uma
usina nuclear, uma usina eólica
e uma usina solar.

4
Para fazer as cartas, usem folhas de
papel sulfite cortadas em 4 partes
iguais. Como vocês precisam de
12 cartas, 3 folhas de sulfite serão
suficientes.

6
Quase tudo pronto! Agora vocês
só precisam de peões para os
jogadores usarem (podem ser
tampinhas de garrafa pet de
diferentes cores) e dois dados –
que vocês mesmos podem fazer!

Em 2017, 42,9% da
energia usada pelos
brasileiros vieram
de fontes renováveis
(…). É a matriz mais
equilibrada entre as
nações mais populosas
ou ricas do planeta.
Qual é a principal
fonte de energia usada
no Brasil para gerar
energia elétrica?

Regras do jogo

1

O jogo começa com alguém
lendo uma das cartas
de pergunta. Os outros
jogadores devem tentar
responder, começando pelo
primeiro jogador à esquerda
daquele que leu.

3
5

Se ninguém acertar, o
jogador que leu a pergunta
começa o jogo, lançando
o dado. Se algum colega
acertar a resposta antes
disso, ele pode lançar os
dados e andar o número de
casas correspondente.

Quando o jogador terminar
a jogada, uma nova
pergunta deve ser lida por
ele e respondida pelos
demais, considerando as
mesmas regras (ou seja,
quem responde deve
ser o próximo jogador à
esquerda).

2

4

Se ele errar a
resposta, o próximo
colega ou o segundo
à esquerda de quem
leu pode tentar
responder, e assim
sucessivamente, até
que alguém acerte a
resposta.

Quando o jogador chegar a
uma casinha onde há uma
usina de geração de energia
elétrica, deve obedecer à
regra de avanço ou retrocesso
(usinas que usam fontes
renováveis e sustentáveis, o
jogador deve lançar o dado
novamente; usinas que usam
fontes não renováveis e não
sustentáveis, o jogador deve
voltar duas casas).

6

Ganha o jogo
aquele que chegar
primeiro ao final
do percurso.

ATIVIDADE 3 = CLASSIFICAR + FONTES
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Sua família já começou a jogar o jogo da Ledinha? Se sim, você já sabe que
uma das atividades que você faz lá é mobiliar a nave da Ledinha, sempre
pensando no consumo de energia mais eficiente. É um bom treino para a
próxima atividade! Se ainda não começou a jogar, não se preocupe: basta
baixar o aplicativo CPFL nas Escolas – Energia em Jogo (disponível na Play
Store e na Apple Store), fazer o cadastro e pronto. Na hora do cadastro,
vocês precisam informar o estado e a cidade onde moram, o nome da sua
escola, o seu nome e o número de instalação da fatura de energia elétrica da
sua casa. Sem essas informações sua família NÃO concorre à TV LCD 55’’!

Agora que vocês já sabem muito sobre fontes de energia
alternativas, renováveis e sustentáveis, está na hora
de aplicar tudo isso na elaboração de um projeto para uma
casa, bairro ou cidade. Para pensar em formas de tornar o uso
de energia mais sustentável e eficiente, sigam o roteiro a seguir.
Para este projeto vocês devem concentrar suas pesquisas e
atenção em 4 áreas:
Materiais usados na construção
Eficiência energética
Economia e reúso de água
Outras ideias que podem tornar seu
projeto mais sustentável e eficiente
Vocês devem fazer um desenho de seu projeto,
como uma planta, mostrando de que forma sua casa
ou as transformações que vocês gostariam de fazer
em seu bairro são importantes para a eficiência
energética. Vocês também devem fazer uma
legenda, mostrando que materiais vão utilizar, que
equipamentos vão escolher, quais serão as fontes
de energia elétrica etc.
Em cada caso, vocês devem explicar muito claramente por que
essa escolha é importante para tornar o uso de energia elétrica
e da água mais eficiente, o que torna seu projeto sustentável,
ou seja, de que forma essas escolhas são importantes para a
preservação do ambiente ou de recursos naturais importantes.

Procurem responder, no texto
em que explicam como seu projeto
funcionaria, às seguintes questões:

1

Expliquem como é o local onde ficaria a casa
(estado, cidade, tipo de clima da região).

3

Materiais da construção

2

Expliquem que tipo de casa projetaram
(térrea, sobrado, apartamento, casa de
taipa ou pau-a-pique, sobre palafitas).
Discutam de que forma cada uma dessas
casas pode ser mais sustentável para o
ambiente em questão e para as pessoas
que irão morar nela. Elaborem argumentos
que mostrem que o tipo de casa que vocês
escolheram é definitivamente melhor do
que as alternativas.

Apresentem alternativas sustentáveis para
pelo menos três tipos de materiais usados em
construções:
Materiais de que serão feitas as paredes;
Materiais que serão usados no telhado;
Materiais que serão usados nas áreas a céu
aberto – quintais e calçadas;
Materiais que serão usados para o controle da
temperatura – aquecer ou resfriar o ambiente.

5

Eficiência Energética
Pensem em pelo menos três formas muito
interessantes e eficientes para usar a
energia elétrica nos seguintes aspectos:
Iluminação de ambientes;
Utilização dos chuveiros e geladeiras;
Aquecimento de água.
Estabilidade térmica – aquecer ou
resfriar ambientes;

4

Uso e conservação de água
Expliquem com detalhe de que forma
vocês farão o melhor uso possível da água,
pensando em reaproveitamento e reúso,
captação de água da chuva e nas áreas a
céu aberto, como jardins, por exemplo.

6

Ideias sensacionais
Apresentem e discutam pelo menos três ideias
divertidas ou inusitadas que vocês encontraram em
suas pesquisas e podem incorporar ao seu projeto.
Vocês podem falar sobre tratamento e destino de
resíduos sólidos, orgânicos ou não, equipamentos
e tecnologias que vocês tenham considerado
interessantes ou algo que vocês inventaram.

ATIVIDADE 3 = CLASSIFICAR + FONTES
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Quando todos os grupos tiverem
feito e apresentado seus projetos e
ideias, vocês devem reunir as que
considerarem mais interessantes e
importantes em uma publicação –
virtual ou real –, o Manual do Uso
Eficiente da Energia, com dicas e
sugestões para que outras pessoas
possam aprender e adotar suas
boas ideias.
O Manual pode ser apresentado para outras
turmas, publicado na internet ou levado
para a casa dos alunos. Por exemplo, a cada
semana um aluno leva para casa e apresenta
para a família. Vocês também podem falar
sobre ele no site www.cpflnasescolas.com.br.

Essas dicas e sugestões para consumir energia de forma
mais eficiente não devem ficar só no papel, não! Você precisa
PRATICÁ-LAS! É a única forma que nós temos para cuidar desse
recurso tão precioso que é a energia elétrica. Sem contar que
é só reduzindo seu consumo real, em casa, que sua família
poderá ganhar o concurso da Ledinha. Jogar é importante, mas
o que você e sua família precisam mesmo é provar que estão
utilizando energia elétrica com mais inteligência, ou seja,
reduzindo o consumo mensal de eletricidade. Vocês podem,
inclusive, acompanhar o histórico do consumo mensal por
meio do aplicativo e assim verificar quanto economizam com
suas escolhas inteligentes e eficientes.

ATIVIDADE 3 = CLASSIFICAR + FONTES
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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?

O QUE VOCÊ VAI
APRENDER

Vamos supor que você não gosta de maçã e
alguém te oferece uma fatia de bolo de maçã.
Você provavelmente não aceitará, porque sabe
que provavelmente não gostará do bolo. Isso é
GENERALIZAR: pegar um pedaço de informação
(não gostar de maçã) e usá-la para todas as
situações que têm algo em comum com aquele
pedaço de informação (o bolo de maçã).

GENERALIZAR é um jeito de acumular
conhecimento e usar esse conhecimento
para simplificar as coisas da vida.

O QUE NÓS VAMOS FAZER
Vamos aprender a
importância de generalizar
e também os cuidados que
devemos tomar ao fazê-lo.
Afinal, é muito comum
fazer generalizações
inadequadas – aquelas
apoiadas em opiniões ou
informações falsas, como
os preconceitos.

Vamos conhecer
os critérios de
persuasão e
entender como
eles são usados
para que a gente
consuma sempre
e cada vez mais.

E vamos entender o impacto
do que compramos sem ter
necessidade, o chamado
consumo indireto de energia
elétrica. E para compartilhar
esse novo aprendizado, vamos
fazer campanhas de utilidade
pública e espalhá-las pela
vizinhança.
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VAMOS LÁ
Se você procurar a palavra
PERSUADIR no dicionário,
encontrará o seguinte significado:
Levar ou convencer (alguém ou a
si mesmo) a acreditar ou aceitar;
convencer (-se).

Não à toa, os critérios usados
para fazer e analisar propagandas
recebem este nome: critérios de
persuasão. É que a função das
propagandas é convencer quem
quer que as assista a comprar
e consumir algo – pode ser um
bolinho, uma roupa, uma casa,
os serviços de um banco, um
desodorante.

CRITÉRIOS DE PERSUASÃO

COMO VOCÊ RECONHECE?

Associação

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 já gosta da imagem.

Chamada para a ação
Declaração

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.

Jogos e atividades

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.

Humor

Faz você rir e chama sua atenção para que a mensagem passada
fique gravada na sua memória.

Precisa ter!

Dá a ideia de que você tem que ter aquele produto para ser feliz,
popular ou ficar satisfeito.

Propaganda exagerada
Medo
Prêmios, apostas e brindes
Repetição
Promoções e preço
Cinco sentidos
Ingredientes especiais
Depoimentos e opiniões
positivas

Palavras bem grandiosas, como “incrível” e “inacreditável”, fazem
com que os produtos pareçam mais interessantes.
Quando um produto serve para resolver algo 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 lembre dela
depois.
O destaque do anúncio é o desconto ou o preço. Assim, o produto
pode parecer mais atraente.
Usa sons e imagens que estimulam nossos sentidos: visão,
audição, paladar...
Se o produto tem um ingrediente especial, diferente, você fica
com a impressão de que ele é melhor que os outros.
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.

Mas você já sabe que ninguém deveria consumir
tanto assim, porque a cada coisinha que consumimos
estamos consumindo junto um tanto de energia elétrica
que foi usada na fabricação da coisa, no transporte
até a loja, na loja onde a compramos – sem contar a
energia elétrica que será usada depois, quando não
quisermos mais a coisa e ela for descartada.
Se tudo isso é verdade para as coisas que de fato
precisamos consumir, imagine só o desperdício que é
quando compramos alguma coisa que nem era assim
tão necessária...
Podemos resumir assim:

CONSUMO DIRETO

CONSUMO INDIRETO

Aquela energia que a
gente PERCEBE que
está consumindo:
quando acendemos uma
lâmpada ou ligamos um
equipamento.

Aquela energia que a
gente NÃO PERCEBE que
está gastando porque foi
consumida em outro momento
por outras pessoas: a energia
utilizada para produzir uma
roupa na fábrica, a energia
gasta para transportar uma
fruta até o mercado.

Isso fica muito claro quando você
cuida da Ledinha no aplicativo
CPFL nas Escolas – Energia em
Jogo. Quando você compra os
itens da casa da Ledinha, os
produtos têm preços diferentes e
consumos de energia diferentes.
Dependendo da compra que você
faz, o produto melhora ou piora
os níveis de Bem-Estar da Ledinha
e de Felicidade do Mundo. Essa
é uma forma de mostrar que o
nosso consumo precisa equilibrar
esses dois níveis, o que a gente
gostaria de ter e o que é melhor
para o mundo.

Aliás, esses conceitos já fazem parte do Pequeno
Dicionário Ilustrado da Energia? Se não fazem,
coloquem lá!

Agora é a sua vez de utilizar os critérios de persuasão e tudo o que aprendeu sobre consumo
direto e indireto para convencer as pessoas da comunidade a consumir menos energia
elétrica. Ou seja, a consumir apenas o que precisamos, sem desperdício e de forma eficiente.

Você vai fazer, com seus colegas e professores, uma campanha de utilidade
pública. Campanhas de utilidade pública são aquelas propagandas que, em
lugar de tentar vender algo, tentam convencer as pessoas a fazer algo que é bom
para todo mundo, como consumir menos de tudo e consumir a energia elétrica
que temos disponível da forma mais eficiente que pudermos.
Para que suas propagandas fiquem mesmo muito convincentes, vocês devem fazer
generalizações, pensando no que todo mundo pode fazer, porque não adiantaria nada fazer
uma propaganda tentando convencer as pessoas a buscar mais energia ou recursos em outro
planeta, porque ninguém – convencido ou não – poderia fazer isso, não é mesmo?

ATIVIDADE 4 = GENERALIZAR + CONSUMO
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Alguns exemplos de generalizações úteis, que todo mundo pode fazer:
Todo mundo pode parar de apontar lápis que
ainda têm ponta, e aí os lápis durarão mais e a
gente não precisará de lápis novos tantas vezes.

Todo mundo pode abrir a torneira só o
necessário para lavar as mãos, sem desperdiçar
muita água.

Todo mundo pode desligar os ventiladores
da sala quando não houver ninguém e aí essa
energia elétrica que se economiza poderá ser
usada para outras coisas.

Todo mundo pode deixar celular e outros
equipamentos carregando só o tempo necessário
para a bateria ficar cheia, ao invés de deixá-los
lá a noite inteirinha, porque isso é um
desperdício terrível de energia elétrica.

Todo mundo pode pensar antes no que quer
comer e pôr no prato só isso, porque aí ninguém
joga comida fora.

Use o esquema a seguir para escrever e organizar suas ideias para as
propagandas ou sobre o que as pessoas podem fazer para reduzir nosso
consumo em geral e nosso consumo de energia elétrica. Assim, você não
perde suas ideias e pode discuti-las com seus colegas e professores!
O QUE ELAS JÁ
FAZEM NÃO É
BOM PORQUE...

SERIA MELHOR
SE ELAS
FIZESSEM...

UMA RAZÃO
PARA ELAS
MUDAREM É...

EU QUERO
PERSUADIR AS
PESSOAS A...
PARA ISSO EU
DEVO MOSTRAR
QUE...

Vocês podem fazer cartazes, propagandas de rádio, vídeos
para TV... Mas lembrem-se de que as campanhas precisam
ser coloridas, interessantes, ter letras que as pessoas
podem ler de longe (no caso do cartaz), falas bem claras
(no caso de áudios e vídeos) e ser muito, muito persuasivas!
Quando as campanhas estiverem prontas, você pode
combinar com seus colegas e professor ou professora onde
querem colocá-las. Como são propagandas, a ideia é que
muita gente possa vê-las e ser persuadida por elas. Cartazes
devem ser colocados em lugares da escola por onde passam
muitas pessoas ou em lojas, supermercados, lanchonetes
de sua cidade ou de seu bairro, áudios e vídeos podem ser
publicados em redes sociais e sites.

Aproveite e faça um
relato sobre como foi
essa divulgação no site
www.cpflnasescolas.com.br.

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?

O QUE VOCÊ VAI
APRENDER

Quando a gente aprende algo novo, é o ato de APLICAR
esse algo novo em um problema diferente do inicial que
mostra que nós o aprendemos de verdade.
Por exemplo: você aprendeu a somar 2 + 2 há um tempão,
certo? E você aprendeu tão bem que agora utiliza esse
conhecimento para calcular o que quiser, quando quiser!

APLICAR é uma operação intelectual que
dá autonomia para propor soluções para
novos problemas, novos desafios. Se a
gente desdobrar o nosso raciocínio, fizer
divisões cada vez menores dos caminhos que
trilhamos, lá no final vai estar o 2 + 2 (ou outro
conhecimento igualmente reconhecível) que
aprendemos lá atrás.

O QUE NÓS VAMOS FAZER
É hora de você entender o que é
eficiência energética e por que essa
ideia é tão importante. Para isso,
vamos aprender a calcular o consumo
médio mensal de um aparelho
elétrico ou eletrônico e, a partir disso,
entender quanto do consumo total de
energia elétrica de uma casa vem dos
equipamentos que existem nela.

Assim, você poderá aplicar tudo
o que já aprendeu para fazer
escolhas mais responsáveis
sobre seu consumo de energia
elétrica, e ensinar outras
pessoas a fazerem o mesmo.

VAMOS LÁ
POTÊNCIA ELÉTRICA é a
quantidade de energia
elétrica que é consumida
por um aparelho em um
determinado período de tempo.
Quanto maior a potência,
maior é a quantidade de
energia necessária para o
funcionamento desse aparelho

Dê uma olhada na tabela ao
lado, que tem os dados sobre
potência de alguns aparelhos
elétricos ou eletrônicos muito
comuns. Na sua casa tem
algum aparelho elétrico ou
eletrônico além dos que estão
nessa lista?
Faça uma pesquisa e
complete a tabela com os
dados de outros aparelhos
que vocês conhecem e usam
e que ainda não estão aqui.

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

FERRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO

1000

FORNO ELÉTRICO DE EMBUTIR

4500

FORNO DE MICRO-ONDAS

750

GELADEIRA COMUM

250

GELADEIRA DUPLEX

300

LAVADORA DE ROUPAS

1500

SANDUICHEIRA

640

SECADOR DE CABELO PEQUENO

600

SECADORA DE ROUPAS

3500

TELEVISOR 21"

90

TORNEIRA ELÉTRICA

2000

VENTILADOR GRANDE

250

VENTILADOR PEQUENO

70

VIDEOGAME

15
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43

Vamos descobrir quanto do consumo total de energia elétrica de sua família
vem desses aparelhos?
Escolha na tabela aqueles
aparelhos que você tem em
casa e que são usados com
frequência. Use a fórmula ao
lado para calcular o consumo
médio mensal de cada aparelho.

Agora, some todos os valores
de consumo de todos os
aparelhos e subtraia esse valor
do total de consumo da conta de
energia elétrica da sua casa.

POTÊNCIA DO
APARELHO

x

(W)

TEMPO QUE
O APARELHO
FICA LIGADO
(horas)

=

ENERGIA
CONSUMIDA
PELO APARELHO
(kWh)

1000

CONSUMO
TOTAL DE
ENERGIA DA
CONTA DO
MÊS

-

SOMA DO
CONSUMO
MÉDIO DOS
APARELHOS

Na casa da Ledinha, dá pra ver isso acontecendo. Quando você deixa ligados
todos os aparelhos de um ambiente, isso interfere no consumo. Mais consumo
pode melhorar o Bem-Estar da Ledinha, mas certamente vai piorar a Felicidade
do Mundo e tornar a fatura de energia elétrica da casa dela mais cara.

Percebeu como o conhecimento e algumas contas podem nos ajudar
a entender melhor o mundo e fazer escolhas mais responsáveis?
Considerando o que você aprendeu sobre consumo de energia elétrica e potência e os cálculos que
fez aqui, pense em três coisas que sua família deve mudar, fazer de um jeito diferente, ou fazer menos
vezes, ou por menos tempo, para conseguir um uso mais eficiente e responsável da energia elétrica:

Agora, escreva um pequeno texto com os argumentos que você vai usar para convencer todo mundo que
mora em sua casa a fazer o que você pensou.

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?

O QUE VOCÊ
VAI APRENDER

Agora que você já sabe muito sobre observar,
definir, classificar, generalizar e aplicar,
vamos explorar uma das coisas mais
lindas que podemos fazer com tudo isso:
QUESTIONAR.

QUESTIONAR um acontecimento, uma realidade,
uma ideia nos permite colocar em dúvida o que já
sabemos sobre ela e, quem sabe, mudar de ideia.

E o que é mais bonito: questionar nos
permite mudar a pessoa que somos, aquilo
em que acreditamos e também certos
aspectos do mundo em que vivemos.

O QUE NÓS VAMOS FAZER
Vamos conversar sobre a presença
da energia elétrica nas nossas vidas
e a importância das pessoas terem
acesso a esse recurso – ou direito,
tudo depende dos questionamentos
que vocês farão –, questionando e
argumentando sobre o que torna
uma ou outra opção mais justa.

Depois disso, vamos reunir
tudo o que aprendemos para
dar uma aula a outros colegas
da escola ou à comunidade do
entorno sobre de que forma
podemos todos contribuir para
melhorar o acesso das pessoas
à energia elétrica.

VAMOS LÁ
Para essa aula, todos vocês deverão se comprometer com três ações muito
importantes, cada uma delas mais corajosa que a outra:

1

3

Explicar suas ideias da melhor forma
que conseguirem e, se alguém ainda
assim não entender bem, explicar
novamente, de um outro jeito.

2

Escutar as ideias de outras pessoas,
sabendo que elas estão fazendo isso
mesmo – tentando se comunicar da
melhor forma que conseguem.

Ajudar os colegas e aceitar ajuda para fazer nossas ideias ficarem melhores, mais
completas, mais bem explicadas. Essa ajuda pode vir de qualquer um e aparecer de várias
formas: uma palavra mais justinha para o que se quer dizer, uma correção, uma sugestão,
uma discordância. Mude sua ideia quantas vezes quiser!

Você aprendeu muito sobre consumo direto e indireto de
energia elétrica, não é mesmo? Use esses conhecimentos
para tentar imaginar cinco coisas que você poderia fazer
ou que já faz que não tenha nenhuma energia elétrica
envolvida, direta ou indiretamente.

1.
2.
3.
4.

DIFÍCIL, NÉ?
Embora para você seja
complicado até imaginar
situações assim, que não
envolvam nenhuma energia
elétrica, tem muita gente
espalhada pelo mundo
que, diferentemente de
você, não tem acesso a
esse recurso tão precioso.

ATIVIDADE 6 = QUESTIONAR + ACESSO
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Desenhe nos quadros abaixo como você imagina que essas pessoas resolvem
pequenos problemas do cotidiano – problemas que nem existem para você,
porque você tem energia elétrica à sua disposição:

ACHAR ALGO NO ESCURO

TOMAR UM BANHO QUENTINHO

LAVAR UM MONTÃO DE ROUPAS

ESQUENTAR UMA COMIDA RAPIDINHO

Agora responda:
Ter energia elétrica em casa
mudaria a vida dessas pessoas?
Para melhor ou para pior?
Explique cada uma de suas
ideias bem explicadinho,
da melhor forma que você
conseguir.

Essa explicação que você acabou de escrever não pode
ser corrigida se pensarmos em “certo” ou “errado”,
porque o que você acabou de responder não é
exatamente uma pergunta, mas um questionamento.

Seu professor ou professora fará nesta
aula vários questionamentos, então,
lembre-se: é hora de caprichar muito nas
explicações!

Questionamentos parecem perguntas, mas
nunca estão buscando por respostas “certas”
ou “erradas”. O que os questionamentos
querem é que a gente pense em certas
situações e decida se elas nos parecem justas
ou injustas, verdadeiras ou falsas, melhores
ou piores. É por isso que as explicações, neste
caso, são muito mais importantes do que a
resposta, porque são elas que podem mostrar
às outras pessoas como você pensa.

Depois de discutirem todas
as questões que seu professor
ou professora propuser, vocês
prepararão uma aula sobre o que
aprenderam para apresentar a
outros colegas da escola, suas
famílias, pessoas que moram em
seu bairro ou sua cidade e quem
mais vocês quiserem convidar.
O importante é que vocês já saibam
muito bem o que consideram justo,
verdadeiro e melhor quando forem falar
com essas pessoas. Porque uma aula
serve mesmo para ensinar, mas também
para convencer outras pessoas a agirem
de uma forma melhor, mais justa e mais
verdadeira.

ATIVIDADE 6 = QUESTIONAR + ACESSO
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Para ajudá-los a organizar o que aprenderam sobre fontes de energia e
preparar sua aula, façam o exercício abaixo:

EM QUE LUGARES DO
MUNDO ESSA FONTE DE
ENERGIA É USADA?

DE ONDE VEM ESSA ENERGIA?

POR QUE ESSA FONTE DE ENERGIA
É MELHOR DO QUE AS OUTRAS?

DESCREVA A FONTE DE ENERGIA QUE VOCÊ CONSIDERA MELHOR DO QUE AS OUTRAS.

QUAL É O FATOR OU INFORMAÇÃO MAIS
INTERESSANTE SOBRE ESSA FONTE DE ENERGIA?

ATIVIDADE 7

COMO SE LÊ UMA FATURA
DE ENERGIA ELÉTRICA?
(CONTA DE LUZ)

Vamos aprender a ler uma fatura de energia
elétrica (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 de energia elétrica.
ATIVIDADE 1 = OBSERVAR + ESCOLA
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O QUE VOCÊ
VAI APRENDER

Todo final também é um novo começo. E é aqui, quase
no final do nosso percurso, que vamos concretizar o que
iniciamos ao observar o consumo de energia elétrica na
escola. Você e seus colegas vão aprender a VERIFICAR.

VERIFICAR é uma operação que está presente
todas as vezes que confirmamos uma
hipótese, que checamos uma informação
com alguém ou que tiramos a prova real de
um cálculo matemático, por exemplo.

Chegou a hora de verificar se o que começamos lá no
início – consumir energia elétrica com responsabilidade
e mostrar às pessoas ao nosso redor que elas também
precisam fazer isso – deu resultados. Qual é sua hipótese?

O QUE NÓS VAMOS FAZER
Vamos usar tudo que descobrimos
até agora para aprender a ler uma
fatura de energia elétrica. Com
base nessa leitura, vamos verificar
se o consumo de energia elétrica
da escola se tornou mais eficiente
desde que começamos este projeto.

Se confirmarmos nossa
hipótese, vamos conversar
com as pessoas da escola para
determinar o que faremos com
o dinheiro que economizamos
na fatura de energia elétrica.

VAMOS LÁ
Nas últimas aulas, vocês aprenderam muito sobre
energia, energia elétrica e, especialmente, sobre
eficiência energética, essa ideia tão especial, que
pode nos ajudar a mudar o mundo!

Eficiência Energética é o conjunto de atos
e procedimentos que permitem conseguir
os mesmos resultados com um consumo
menor de energia ou conseguir resultados
qualitativamente e quantitativamente
superiores com o mesmo consumo de energia.

Vocês já sabem, portanto, que quanto menos energia
elétrica utilizamos para fazer as mesmas coisas, mais
eficientes nos tornamos. Isso significa que mais gente
poderá ter energia elétrica por mais tempo. Mas como
vamos saber quanto economizamos com tudo o que
fizemos, com todas as pessoas com quem falamos,
com todos os argumentos que elaboramos?
Na página a seguir há uma fatura de energia elétrica,
o documento de cobrança pelo nosso consumo de
energia elétrica. É um documento que apresenta
muitas informações, muitas mesmo, que podem nos
ajudar a ver se nossas escolhas surtiram os efeitos
desejados e ainda fazer outras escolhas.

Seu professor ou professora vai ler com
vocês esse documento, mostrando onde
estão e como podemos ler cada uma das
informações que ele contém.
A informação mais importante para vocês agora, que
permitirá que vocês verifiquem se seu consumo está
mesmo mais eficiente, são os dados do consumo do
último ano e, especialmente, dos últimos meses.

ATIVIDADE 7 = VERIFICAR + CONTA
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Este aqui é o NÚMERO DE INSTALAÇÃO. Cada casa, apartamento, escola, comércio
possui um único número de instalação, que funciona como se fosse uma impressão
digital energética. Lembre-se de avisar seu pai, mãe ou responsável que é esse
dado que eles precisam colocar no aplicativo CPFL nas Escolas – Energia em Jogo
para poder concorrer à TV. É por meio dele que a Equipe CPFL nas Escolas vai saber
qual foi a família que mais economizou energia.

Agora, vamos observar a fatura de energia elétrica da
nossa escola. Marquem aqui o que forem descobrindo:

No último ano, o maior consumo foi de

kWh, e aconteceu no mês de

.

kWh, e aconteceu no mês de

.

Nossa hipótese para explicar essa alta no consumo é

No último ano, o menor consumo foi de

Nossa hipótese para explicar essa baixa no consumo é

Para elaborar as hipóteses, pensem no que vocês
acham que pode ter interferido no consumo: a
estação do ano? Uma reforma? Algum evento na
escola? Copa do Mundo? Férias?

Agora vocês vão calcular o consumo médio da escola, ou seja, fazer
uma conta para descobrir um número que corresponda a tudo o que a
escola consumiu, distribuído igualmente pelo número de meses do ano.

1

Primeiro vocês devem somar
todos os consumos, de todos
os meses do último ano.

2

Nosso consumo médio de energia elétrica é

Essa é uma adição que deve
ter 12 parcelas porque cada
ano tem 12 meses!

.
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55

Quando queremos verificar se uma hipótese, informação ou ideia é verdadeira ou está
correta, escolhemos um procedimento. Esse procedimento é diferente para cada situação.
Veja:

Eu imagino que estou
com febre.
O melhor procedimento
para verificar isso é:

Eu acho que estou
perto do endereço que
estou procurando.
A melhor forma de
verificar isso é:

Eu acho que devo
escrever “exceção” assim.
O melhor procedimento
para verificar isso é:

Como você faria para verificar se suas hipóteses para explicar o maior e o menor consumo
de energia elétrica são verdadeiras? Qual seria o melhor procedimento para isso?

Agora, registre aqui o
consumo que a escola teve
no último mês:

Esse consumo está
acima da média ou abaixo
da média?

Se ele diminuiu, isso significa que todas as
ações que vocês realizaram para tornar a
escola mais eficiente em seu consumo de
energia elétrica surtiram precisamente o
efeito desejado! Excelente!
Significa também que vocês economizaram
não só energia elétrica, mas dinheiro!
O que vocês gostariam que fosse feito com
esse dinheiro, que antes era usado para
pagar a energia elétrica desperdiçada e agora
é uma poupança, porque não foi gasto?

Em relação ao mês
anterior, esse consumo
aumentou ou diminuiu?

Se o consumo de energia
elétrica aumentou,
estabeleçam uma meta de
economia, um prazo para
cumprir essa meta e o que
vocês farão diferente para
que isso aconteça. Os
desafios nem sempre são
fáceis, ou rápidos, mas é
só uma questão de tempo
e trabalho, certo?

Para explicar o destino que
vocês acham que esse dinheiro
deveria ter, escrevam uma carta
para o Gestor, Gestora, Diretor
ou Diretora de sua escola.

Nesta carta, expliquem todo o projeto, tudo o que vocês
fizeram, que resultados obtiveram e quanto isso significa
em termos de economia de energia elétrica e de dinheiro.
Expliquem também o que vocês gostariam que fosse
feito com esse dinheiro economizado, alguma benfeitoria
para todas as pessoas da escola. (Uma mesa de pinguepongue? Pintura e equipamentos para a quadra? Jogos
que possam ser usados por todos no intervalo?)

Depois que seu professor ou professora revisar a carta e vocês fizerem as correções
necessárias, é hora de entregá-la. Marquem uma reunião com a pessoa que vai
receber a carta e preparem uma fala que explique do que se trata esse documento.

ATIVIDADE 7 = VERIFICAR + CONTA
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CONCURSO PARA
AS FAMÍLIAS

Queridos familiares,
Nós, da Equipe CPFL nas Escolas, queremos que a escolha de
utilizar energia elétrica com inteligência e responsabilidade
ultrapasse os limites da escola, envolva famílias, comunidades,
bairros, cidades inteiras! Mas como garantir que as ações e
campanhas realizadas neste projeto 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 a vocês? E o que podemos fazer para reconhecer as
famílias que, sim, estão fazendo escolhas mais inteligentes e
eficientes de consumo de energia elétrica?
Foi com esses objetivos que desenvolvemos uma parte linda do
projeto voltada especialmente às famílias dos alunos e alunas:
o aplicativo CPFL nas Escolas – Energia em Jogo. Por meio
dele, saberemos qual família, dentre todos os participantes
do projeto, mais economizou energia, e essa família será
recompensada com uma TV LCD de 55”. Para participar, é
só baixar o aplicativo e inserir seu número de cadastro lá.
Automaticamente, o seu consumo mensal de energia estará
registrado no aplicativo.
Mas o concurso é só uma das funções do aplicativo. Ele
também oferece um jogo, no estilo bichinho virtual. Você, seu
filho ou filha, e os demais membros da família podem entrar
lá no aplicativo e conhecer a Ledinha, uma pequena lâmpada
que é a personagem principal do jogo. A tarefa de vocês é
cuidar dela, ensinando-lhe a consumir energia elétrica com
responsabilidade – mobiliando a casa dela com os aparelhos
mais eficientes, alimentando-a, dando banho de luz (ela é uma
lâmpada! Não pode tomar banho de água, não é mesmo?).

Quanto mais
eficiente nosso
consumo, mais a
gente ganha!

COMO EU FAÇO
PARA PARTICIPAR
DO CONCURSO?

1
2
3

Baixe o aplicativo CPFL nas Escolas
– Energia em Jogo, disponível na
Play Store e na Apple Store.

Preencha o cadastro: você precisa
informar o estado e a cidade onde
sua família mora, o nome do(a)
estudante, da escola onde ele(a)
estuda e o número de instalação da
fatura de energia elétrica da casa de
vocês. O preenchimento completo
do cadastro é essencial para a
participação no concurso. Dados
incompletos ou incorretos acarretarão
na desclassificação automática, sem
necessidade de prévia comunicação.

Aí é só se manter ativo no aplicativo
por um período mínimo de três meses
consecutivos, a partir da data do
cadastro. O último dia para o cadastro
é 31 de outubro de 2019 e o aplicativo
estará disponível até 31 de janeiro de
2020 para jogar. E, é claro, sua família
precisará consumir menos energia na vida
real. A economia de energia será apurada
comparando-se a média do consumo
mensal atual com o mesmo período
do ano anterior. Em caso de empate,
a pontuação no jogo da Ledinha será
determinante para a escolha do vencedor.

IMPORTANTE!
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?
Nós adoramos ter você como companheiro(a) nessa aventura.
Aprendemos com você a cada atividade feita, a cada descoberta
que você compartilhou com seus colegas e a comunidade, a
cada hipótese confirmada, observação, argumento explicado.
Esperamos que você tenha se divertido tanto quanto aprendeu.
E esperamos que, acima de tudo, você tenha entendido que
preservar esse mundo e torná-lo cada vez mais bonito, justo e
acolhedor é responsabilidade de todos nós.

Muito obrigado!
Equipe CPFL nas Escolas

AUTORIZAÇÃO DE USO DE
IMAGEM E SOM DA VOZ
Eu, abaixo assinado, 										 ,
brasileiro(a), portador(a) do documento de identidade RG nº		
		
e inscrito(a)
no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob nº 				
, domiciliado(a) na
Rua 						
, nº
, complemento			
,
Bairro 				
– Cidade			
, Estado 		
,
CEP		
, na qualidade de responsável legal do menor:
		
				
		
, portador do documento de identidade/Certidão
de Nascimento nº 				
, autorizo a La Fabbrica Comunicação e Marketing
Ltda., empresa com sede em São Paulo – SP, na Avenida Angélica, nº 2632 – 10º andar, inscrita no CNPJ
sob o nº 07.792.964/0001-69, a utilizar sua imagem e som de sua voz, captados no registro fotográfico
e eventual gravação em vídeo dos eventos e das atividades referentes ao projeto CPFL Nas Escolas –
Energia em Jogo.

A presente autorização abrange a utilização das imagens e sons tanto em mídia impressa
(livros, catálogos, revistas, jornais, entre outros) quanto em mídia eletrônica (CD, programas
de rádio, podcasts, vídeos e filmes para televisão aberta e fechada, documentários para
cinema e televisão, entre outros, internet, banco de dados informatizado, DVD), divulgação
científica de pesquisas e relatórios para arquivamento e formação de acervo histórico, em
todo e qualquer projeto e/ou obra de natureza sociocultural e educativa em todo território
nacional ou no exterior, desde que não seja para fins comerciais.
A La Fabbrica poderá transferir a terceiros os direitos ora cedidos, por cessão ou concessão,
desde que de forma gratuita e de que as condições expressas no parágrafo anterior sejam
mantidas.
Reconheço ainda que os originais das imagens e sons são e continuarão a ser de
propriedade da La Fabbrica.
Comprometo-me a não avançar com nenhuma pretensão econômica sobre o direito de
uso das imagens e sons e concedo tal direito, sem limitações temporais, à La Fabbrica
Comunicação e Marketing Ltda.

					,
Cidade

Dia

/

Mês

/2019

Nome/assinatura do responsável
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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

Realização

Realização

