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APRESENTAÇÃO

1

Denomina-se industrialização a expansão da atividade industrial em um país 
ou região. Mas a industrialização não é uma simples criação de indústrias 
isoladas, subordinadas às atividades primárias. É um processo irreversível de 
criação de indústrias, que passam a ser o setor-chave da economia, substi-
tuindo as atividades primárias. Em outros termos, industrialização é o motor 
de um processo de modernização de uma sociedade, que deixa de ser rural e 
agrária e passa a ser urbana e industrial.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

Fontes de energia

Painéis de aquecimento solar na Fazenda do Engenho, em Santa Bárbara (MG), em 2014.
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem as fontes de energia disponíveis no Brasil.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Fontes de energia.

 • Principais matrizes energéticas.

 • Consequências do uso de fontes de energias não renováveis ao 
meio ambiente.

 • Principal fonte de energia utilizada no Brasil.

 • Energias alternativas e sua possibilidade de aplicação no Brasil.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
O ser humano e a utilização dos recursos naturais. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 44).

Explique o que são fontes energéticas; mostre a relação entre o consumo de 
energia e o desenvolvimento econômico. Explore a tabela (página 45), mos-
trando o consumo de energia elétrica.

Exponha também as principais fontes de energia disponíveis, explore o info-
gráfico (páginas 46 e 47), mostrando o consumo de energia no Brasil. 
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AULA 2

Inicie a aula, explicando quais são as fontes de energia renováveis e não reno-
váveis; detalhe a origem e o termo; especifique  a energia hidráulica e desta-
que suas vantagens e desvantagens. Explore o mapa (página 49), mostrando 
as áreas do Brasil que mais produzem energia a partir das hidrelétricas. 

Explique também como o petróleo é utilizado atualmente, a dependência eco-
nômica e as áreas de maior produção de petróleo do Brasil, utilize o mapa 
(página 52). Use a imagem da mesma página para explicar como se formou e 
onde está localizada a camada do pré-sal, área importante reserva brasileira.

AULA 3

Inicie a aula explicando a formação e utilização do gás natural e do carvão mi-
neral. Destaque os problemas ambientais causados pelo uso dessas fontes 
de energia.

Mostre as fontes menos poluentes, como o biocombustível; destaque a pro-
dução de etanol no Brasil e como esse combustível ajuda na redução de emis-
são de poluentes.

Explique como é produzido o biogás, utilize a ilustração (página 57) como 
auxílio. 

AULA 4

Inicie a aula apresentando as usinas nucleares, seu funcionamento, seu lado 
positivo e negativo. Mostre as usinas nucleares brasileiras (página 58) e dis-
cuta com os alunos os possíveis problemas e se vale a pena correr o risco de 
gerar energia a partir dessa fonte tão polêmica.

Mostre outras fontes de energia, como o carvão vegetal e a lenha, a energia 
solar e a eólica, e suas possibilidades de implantação pensando nos custos e 
nos danos ambientais.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto ge-
rado a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conver-
sas) e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão 
dos conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


