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APRESENTAÇÃO  

Esta unidade didática possui como propósito abordar sobre a produção de 

energia elétrica e recursos alternativos de energias pensando na redução do 

impacto ambiental que o uso excessivo da eletricidade acarreta. O projeto de 

intervenção pedagógica na escola: ¨Eletricidade e tecnologia: abordagens de 

fontes alternativas¨ apresenta questões sobre o grande consumo de eletricidade, 

tecnologias e as principais fontes geradoras de energia alternativa.   

Espera-se com esta unidade temática colaborar com a aprendizagem e o 

ensino, aumentar o interesse do educando e transformá-lo participativo na 

sociedade.   

  

JUSTIFICATIVA  

Vivemos em um mundo marcado por tecnologias que diariamente 

lançam no mercado inúmeros objetos que tornam nossa vida mais confortável e 

dinâmica. Ao mesmo tempo em que no presente usufruímos dos benefícios 

tecnológicos, estamos diminuindo a possibilidade desta mesma vida no futuro 

devido ao impacto ambiental que ocasionamos ao aumentar consideravelmente 

o consumo de energia, responsável pela ação dos benefícios artificiais em nosso 

cotidiano, o que acarreta num impacto ambiental sem precedentes na história da 

humanidade. Em vista da situação dada, a ciência estuda e avalia 

constantemente recursos e formas de uso de energias alternativas que possam 

diminuir o impacto (catastrófico) no meio ambiente por meio da utilização de 

recursos renováveis e/ou permanentes à produção de energia como vento, sol, 

minerais e outros que possam ser encontrados e explorados dentro de uma 

mesma área consumidora. No Brasil estamos cada vez mais usufruindo as mais 

sofisticadas e inovadoras invenções que nos dão comodidade e praticidade no 

dia a dia, porém temos na energia hidroelétrica a maior fonte e o maior uso de 

sustento à nova realidade brasileira, a qual vem sofrendo, com cada vez mais 

frequência colapsos quanto à geração e distribuição desta energia. Em 

contrapartida, o Brasil possui grandes recursos de fontes renováveis e, 
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consequentemente, um grande potencial para exploração de formas alternativas 

de geração elétrica, como a força dos ventos na energia eólica, geotérmicas onde 

a eletricidade criada é oriunda do calor do interior da terra, energia solar onde o 

Brasil tem abundante presença do Sol, em especial na região norte/nordeste, 

além da nuclear e dos investimentos em novas hidrelétricas. Aí sim, caímos na 

realidade de um país ainda, subdesenvolvido, seja na consciência, ou no âmbito 

econômico das políticas públicas. Nos faltam recursos e um verdadeiro 

direcionamento de consciência ambiental para investirmos em uma produção de 

energia barata e muito mais limpa, possibilitando uma vida ainda melhor a todos 

os brasileiros e visitantes que por aqui passam.   

  

PROBLEMATIZAÇÃO  

O que falta às políticas públicas para elaborarem um projeto de maior 

praticidade e agilidade na produção de energias autossustentáveis? Qual a 

consciência da sociedade brasileira no dilema tecnologias x meio ambiente? Por 

que somos acomodados em pagar uma das maiores taxas de energia elétrica 

convivendo com uma distribuição precária e defeituosa e não pressionamos 

nossos representantes a investirem em fontes mais baratas e de menor impacto 

ambiental?  

  

OBJETIVO GERAL  

Quando usufruímos dos benefícios tecnológicos, devemos ter em mente 

o meio ambiente, o qual fornece a energia elétrica que alimenta nosso bem viver, 

bem como o impacto que gera na natureza. O objetivo é criar uma consciência 

cidadã de exploração de fontes alternativas e benéficas a nós e ao meio 

ambiente que vivemos, de modo a criar um uso sustentável de produção e 

consumo de energia elétrica.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Avaliar o impacto atual, a médio e a longo prazo das tecnologias 

que empregamos na geração de eletricidade.  

• Refletir as ações de nossos governantes acerca da exploração e 

investimento em fontes de energia alternativa, sustentável, limpa e 

barata.  

• Analisar o potencial nacional quanto aos recursos 

autossustentáveis na produção de energia  

• Utilizar o ambiente educacional na conscientização do uso e as 

formas viáveis de geração de energia elétrica.  

  

  

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO  

O projeto de intervenção pedagógica será aplicado em uma turma de 

coletivo, na disciplina de Física no Centro Estadual de Educação Básica para 

Jovens e Adultos (CEEBJA) de Irati, no primeiro semestre de 2017, com o 

objetivo de conhecer e analisar criticamente o desenvolvimento energético.   

O desenvolvimento das atividades será de forma exploratória relacionado 

o conteúdo específico com situações que os alunos conhecem e vivenciam em 

seu cotidiano. Será apresentado a problematização para instigar novos 

conhecimentos.   

Em outro momento se fará necessário a compreensão do tema e da 

problematização inicial usando conceitos, definições e relações. Após este 

momento acontecerá a aplicação do conhecimento, análises e interpretações. 

Serão utilizados livros didáticos, revistas, jornais, recursos midiáticos e 

audiovisuais.   
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Será aplicado um questionário (pré-teste) aos alunos com o propósito de verificar 

o conhecimento que já possuem sobre eletricidade e energias.  

Questionário  

1. O que é eletricidade?  

  

2. O que é potência elétrica?  

  

3. O que é energia?  

  

4. Quais os tipos de energia que conhece ou já ouviu?  

  

5. O que são fontes renováveis?  

  

6. O que são fontes não renováveis?  

  

7. O que são geradores?  

  

8. Como a energia é transportada até a residência?  

  

9. Como pode-se economizar energia?  

 

10. O uso da energia e das tecnologias podem causar danos ao meio 

ambiente?  

 

  

  

  

Atividade 1   
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Fonte:  http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-

primeirapilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg  

  

Um pouco da história da eletricidade  

O surgimento da eletricidade propiciou ao homem maior conforto, praticidade e 

facilitou o desenvolvimento tecnológico. O texto ¨História da Eletricidade¨ 

abordará como surgiu a eletricidade. Segue o link do referido texto.  

http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/  

Após conhecer sobre o surgimento da eletricidade, abordar conceitos sobre 

energias.  

A energia pode ser definida como capacidade de realizar trabalho ou resultado 

da realização de um trabalho. São diversas as formas de energia. As principais 

são:  energia cinética, energia potencial e energia mecânica.   

Atividade 2   

http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
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http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
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http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
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http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://brasilescola.uol.com.br/upload/conteudo/images/alessandro-volta-sua-primeira-pilha-denominada-pilha-galvanica-ou-pilha-voltaica-1320329327.jpg
http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/
http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/
http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/
http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/
http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/
http://www.mundociencia.com.br/fisica/historia-da-eletricidade/
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Energia cinética  -  energia que um corpo adquire quando está em movimento, 

ela depende de mais fatores: massa e velocidade do corpo em movimento. 

Segue a fórmula da equação matemática para expressar essa forma de energia.   

Ec = m.V ²  

         2  

Energia potencial – tipo de energia que está armazenada, pronta para se 

manifestar a qualquer momento.  

Ep = m.g.h  

Energia mecânica – a energia mecânica é a soma da energia cinética e a energia 

potencial. Segue a equação matemática para expressar essa forma de energia.  

  

Em = Ec + Ep  

  

Em = m.V ² + m.g.h  

         2  

Além das energias citadas, existem outras formas de energias: energia química, 

energia térmica, energia luminosa e energia elétrica.  

Energia química – quando as substâncias químicas contidas em pilhas ou 

baterias reagem produzem corrente elétrica, transformando energia química em 

energia elétrica.  

Energia térmica – energia manifestada sob a forma de calor. Exemplo: ao 

ligarmos o chuveiro a energia elétrica se transforma em energia térmica.  

Energia luminosa - transformação da energia elétrica em energia luminosa. 

Exemplo: lâmpada incandescente.  

Energia elétrica – são elétrons (cargas elétricas negativas) que se movimentam 

através de um condutor elétrico, são responsáveis pelos fenômenos da 

eletricidade. Quando os elétrons livres se movimentam em um único sentido, 

temos a corrente contínua e quando a corrente muda o sentido em intervalos 

iguais de tempo é a corrente alternada. As grandezas da energia elétrica são:  
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potência (W-Watt), tensão elétrica (V – Volts) e a intensidade da corrente (A – 

Ampère). Também utiliza-se além do Joule (J) o quilowatt-hora ( KWh).  

As energias elétricas podem ser transformadas em outros tipos de energia e são 

classificadas em:  

• Renovável – são fontes de energias produzidas pela natureza. Exemplos: 

energia solar, energia eólica, energia geotérmica, hidráulica, etc.  

• Não renovável – são os tipos de energia que podem acabar. Exemplos: 

energia nuclear, térmica etc.  

  

  

   
  

 

Fonte: https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/  

A energia elétrica está presente em nosso cotidiano. Ela torna nossa vida mais 

confortável e dinâmica ao usufruirmos das sofisticadas e inovadoras invenções.  

Nesta atividade será respondida as seguintes questões:  

Atividade 3   

https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
https://pixabay.com/pt/snap-clique-em-frame-compor-foto-839997/
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1. Cite invenções do passado até a atualidade em que a eletricidade está 

presente.  

2. Cite alguns aparelhos e dispositivos elétricos e eletrônicos e se possível 

quem os inventou.  

3. A eletricidade e o avanço tecnológico têm proporcionado bem-estar e 

comodidade. Analise o outro aspecto: os malefícios causados pelo 

desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Faça um texto explicando 

sua análise.  

4. Após realizar esta atividade realizar uma exposição com objetos e 

cartazes com artigos usados antigamente e na atualidade.  

  

    
  

 

Fonte: https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/  

Esta atividade tem como intuito entender como a eletricidade chega as 

residências e conhecer qual a principal fonte de transmissão de energia elétrica 

em nosso país.   

Atividade 4   

https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
https://pixabay.com/pt/itaipu-foz-de-igua%C3%A7u-706612/
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A fonte de transmissão mais utilizada é a hidrelétrica ou hidroelétrica. Através da 

correnteza dos rios irá movimentar as turbinas e geradores que fornecerão 

energia elétrica.  Uma hidrelétrica é composta por:  

• Represa – local onde fica armazenada a água que irá gerar a energia.  

• Canal -  local onde está situada as comportas que controla a água às 

turbinas.   

• Turbinas – sua função é transformar a energia potencial da água 

armazenada em reservatórios em energia mecânica.  

 

• Geradores – transformam a energia potencial mecânica das águas em 

energia elétrica.   

• Transformadores -  responsável em transportar energia a longas 

distâncias através da corrente alternada e elevar a tensão, porém 

transportar com corrente relativamente baixa para diminuir a dissipação 

de potência.   

  

Nesta atividade os alunos deverão:  

  

1. Pesquisar na internet as principais hidrelétricas brasileiras;  

  

2. Fazer um breve histórico;  

  

3. Citar a localização;  

  

4. Mencionar a capacidade energética.   

 Segue sugestão de vídeos para complementar os estudos.  

 https://www.youtube.com/watch?v=cJLnOk1BzXk                   

https://www.youtube.com/watch?v=9lX-71NXnwA  

https://www.youtube.com/watch?v=cJLnOk1BzXk
https://www.youtube.com/watch?v=cJLnOk1BzXk
https://www.youtube.com/watch?v=9lX-71NXnwA
https://www.youtube.com/watch?v=9lX-71NXnwA
https://www.youtube.com/watch?v=9lX-71NXnwA
https://www.youtube.com/watch?v=9lX-71NXnwA
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Fonte: https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/  

Energia e Impactos Sociais e Ambientais  

Ao analisar as diferentes modalidades de energias, percebe-se que provocam 

algum dano ao meio ambiente, portanto é necessário avaliar as desvantagens e 

vantagens de cada uma e optar por quais são menos prejudicais. As principais e 

mais utilizadas fontes de geração de energia elétrica são: hidrelétricas, 

termonucleares, termelétricas e fontes alternativas.  

Após abordar o tema ¨Energia e Impactos Sociais e Ambientais¨, os alunos 

deverão pesquisar sobre cada fonte de geração de eletricidade conceituando e 

expondo os prós e contras de cada uma. Ao término da atividade serão 

discutidas as informações encontradas. Segue alguns materiais para 

complementar a discussão.  

http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-

meioambiente/Paginas/default.aspx 

https://www.youtube.com/watch?v=pxubcbNweac  

  

  

  

  

Atividade 5   

https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-nascimento-novo-surgir-1389717/
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
http://www.edp.com.br/pesquisadores-estudantes/energia/energia-e-meio-ambiente/Paginas/default.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=pxubcbNweac
https://www.youtube.com/watch?v=pxubcbNweac
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Fonte: https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/  

  

Leitura e controle do consumo de eletricidade.  

Para realizar esta atividade o aluno deverá entender alguns conceitos.  

Potência elétrica – trabalho realizado em um determinado intervalo de tempo. A 

unidade de medida é o Watt (W).  

Tensão elétrica ou d.d.p (diferença de potencial) -  quantidade de energia 

utilizada para movimentar uma carga elétrica. A unidade de medida é o Volt (V) 

que é a mesma utilizada para a força eletromotriz.  

Cada equipamento eletrônico que funciona através da eletricidade consome uma 

quantidade de energia elétrica. Para calcular a quantidade de energia gasta pelo 

aparelho necessita conhecer a potência e o tempo de funcionamento.  

O consumo de energia é calculado pelas companhias elétricas que multiplica o 

valor do KWh pela energia consumida mensalmente.   

Após conhecer os conceitos os alunos realizarão as atividades:  

Atividade 6   

https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
https://pixabay.com/pt/plug-soquete-parede-el%C3%A9trica-poder-1459663/
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1. Conhecer como é feita a leitura do consumo de eletricidade nos 

medidores de energia e sugerir que cada aluno leve a conta de luz de sua 

residência para entender suas descrições. A conta de luz mostra a energia 

elétrica consumida mensalmente em KWh.  

  

2. Realizar atividades com cálculos do consumo através da fórmula E = P.Δt 

de energia elétrica de aparelhos elétricos residenciais.  

  

3. Elaborar um texto ou cartazes explicando que procedimentos podem ser 

realizados para evitar o desperdício de energia elétrica.   

  

Segue materiais para complementar as atividades:  

  https://www.youtube.com/watch?v=SjyU2CQ29pI             

https://www.youtube.com/watch?v=LqwpQpUn4sc  

 http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-deenergia/  

  

   

  

 

Fonte: https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/  

Atividade 7   

https://www.youtube.com/watch?v=SjyU2CQ29pI
https://www.youtube.com/watch?v=SjyU2CQ29pI
https://www.youtube.com/watch?v=LqwpQpUn4sc
https://www.youtube.com/watch?v=LqwpQpUn4sc
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
http://www.plantevida.com.br/21-de-outubro-dia-mundial-de-economia-de-energia/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/
https://pixabay.com/pt/eletricidade-sun-vento-1330214/


 

 

14  

  

Fontes alternativas de energia  

Conhecer as principais formas de energias alternativas: hidrelétrica, energia 

eólica, energia solar, energia nuclear.  

Hidrelétrica – as águas dos rios movimentam as turbinas e estas movimentam 

os geradores de energia elétrica. É a principal geração de energia no Brasil. Sua 

transmissão é através de transformadores que tem como finalidade alterar a 

tensão elétrica. Alguns conceitos físicos envolvidos no funcionamento de uma 

usina hidrelétrica que são: energia potencial gravitacional, energia cinética e 

indução eletromagnética.  

  

 

Fonte: http://images.slideplayer.com.br/11/3147702/slides/slide_7.jpg  

  

  

Energia eólica – energia gerada pela força dos ventos através de aerogeradores. 

Conceitos físicos envolvidos são:  energia cinética, energia potencial, energia 

mecânica, aceleração, velocidade, trabalho, geradores.  
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Fonte:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Centrale_Eolica_Frigento.jp 

g/768px-Centrale_Eolica_Frigento.jpg  

  

Energia solar – energia captada através de painéis solares constituídos por 

células fotovoltaicas que são materiais semicondutores.  Os conceitos físicos 

envolvidos nesta transformação de energia são: energia mecânica, baterias, 

corrente contínua, corrente alternada, tensão elétrica, radiação.  

  

Fonte: http://www.solarsostenible.org/wp-content/uploads/2012/08/energia-solar-termica.jpg  

Energia nuclear – energia liberada na transformação de núcleos atômicos. Está 

entre as formas de produção de eletricidade mais presentes no mundo. Os 

conceitos físicos envolvidos são: radioatividade, átomos, fissão, reator, 

condensador, escalas termométricas e trocas de calor.   
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Fonte:  
http://2.bp.blogspot.com/lzwBJc9RcQY/U9Orb0_fCXI/AAAAAAAAAAM/b44YC7UeeZw/1600/imag+1.png  

    

Após conhecer o funcionamento das energias citadas realizar o seguinte 

procedimento:  

1. Dividir a turma em pequenos grupos;  

2. Cada grupo ficará responsável em pesquisar e confeccionar cartazes ou 

maquetes sobre a fonte alternativa correspondente;  

3. Deverão explicar o funcionamento;  

4. Mencionar a viabilidade de implantação;  

5. Expor os aspectos positivos e negativos em sua utilização;  

6. Analisar a ação dos governantes em investimentos nas fontes 

alternativas.  

Abaixo relacionado sugestões de materiais para complementar a 

aprendizagem:  

  

          http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg  

http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg
http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg
http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg
http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg
http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg
http://www.neosolar.com.br/images/saiba-mais/energias-renovaveis.jpg
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https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida  

 
  

http://www.mosaico.com.br/?canal=4&pg=show_noticias_informativa&in=134&path= noticias  

 https://www.youtube.com/watch?v=3xshEp2AIBY            

https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k           

https://www.youtube.com/watch?v=rDOUYSlwDYQ           

https://www.youtube.com/watch?v=NAjkmJbdazo           

https://www.youtube.com/watch?v=aM3lSbrv2O4  

  

 

Fonte: https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/  

Após realizados os estudos sobre eletricidade e fontes alternativas, retomar o 

questionário da atividade 1 (segue abaixo), pois agora possuem conhecimentos 

sobre os conteúdos. Em seguida, resolver as questões complementares sobre 

os conteúdos. Assim, o professor conseguirá verificar se houve a aprendizagem 

e a compreensão dos estudos.  

  

  

Atividade 8   

https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
https://br.boell.org/pt-br/2014/11/28/campanha-energia-para-vida
http://www.mosaico.com.br/?canal=4&pg=show_noticias_informativa&in=134&path=noticias
http://www.mosaico.com.br/?canal=4&pg=show_noticias_informativa&in=134&path=noticias
http://www.mosaico.com.br/?canal=4&pg=show_noticias_informativa&in=134&path=noticias
https://www.youtube.com/watch?v=3xshEp2AIBY
https://www.youtube.com/watch?v=3xshEp2AIBY
https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k
https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k
https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k
https://www.youtube.com/watch?v=6Fc3V0-ZA7k
https://www.youtube.com/watch?v=rDOUYSlwDYQ
https://www.youtube.com/watch?v=rDOUYSlwDYQ
https://www.youtube.com/watch?v=NAjkmJbdazo
https://www.youtube.com/watch?v=NAjkmJbdazo
https://www.youtube.com/watch?v=aM3lSbrv2O4
https://www.youtube.com/watch?v=aM3lSbrv2O4
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
https://pixabay.com/pt/terra-globo-prote%C3%A7%C3%A3o-planeta-1013746/
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  Questionário     

1. O que é eletricidade?  

  

2. O que é potência elétrica?  

  

3. O que é energia?  

  

4. Quais os tipos de energia que conhece ou já ouviu?  

  

5. O que são fontes renováveis?  

  

6. O que são fontes não renováveis?  

  

7. O que são geradores?  

  

8. Como a energia é transportada até a residência?  

  

9. Como pode-se economizar energia?  

  

10. O uso da energia e das tecnologias podem causar danos ao meio 

ambiente?  
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