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O plano de desenvolvimento tem como objetivo facilitar o planejamento e a organização do 

seu trabalho em cada bimestre, sugerindo práticas de sala de aula, além das três sequências didáticas, 

do material digital audiovisual e da proposta de acompanhamento da aprendizagem. Pretende-se, com 

isso, contribuir para a implementação do livro na escola de forma coerente com as metodologias e 

com os pressupostos teóricos adotados pela presente obra.  

No plano de desenvolvimento do primeiro bimestre, abordamos aspectos gerais da gestão da 

sala de aula e fornecemos orientações mais completas a respeito das atividades didático-pedagógicas 

como um todo bem como algumas propostas de acompanhamento do aprendizado dos estudantes. 

Recomendamos assim que consulte este material sempre que desejar. 

Considerando que os aspectos elencados permeiam toda a obra e não são específicos de  

determinado bimestre, o plano está organizado de forma a evitar repetições desnecessárias de temas.  

No presente plano de desenvolvimento abordaremos:  

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desenvolvidas. 

2. Quadro com os objetos de conhecimento, as habilidades da BNCC e os capítulos da obra 
relacionados ao bimestre em questão. 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento de habilidades. 

4. A aprendizagem dos estudantes. 

5. Projeto integrador. 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para apresentar aos estudantes. 
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Plano de desenvolvimento para o quarto bimestre do 

oitavo ano 

1. Competências da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) desenvolvidas 

No quarto bimestre, as principais competências gerais da Educação Básica da BNCC 

desenvolvidas foram: 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

4. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

5. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 

As principais competências específicas de Ciências da Natureza da BNCC desenvolvidas 

foram: 

1. Compreender as Ciências da Natureza como empreendimento humano, e o conhecimento 
científico como provisório, cultural e histórico. 

2. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas das Ciências da  
Natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação 
científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas e 
socioambientais e do mundo do trabalho; continuar aprendendo a colaborar para a 
construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

3. Analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao 
mundo natural, social e tecnológico (incluindo o digital), como também as relações que se 
estabelecem entre eles, exercitando assim a curiosidade para fazer perguntas, buscar 
respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 
Ciências da Natureza. 
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4. Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas 
tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo,incluindo 
aqueles relativos ao mundo do trabalho. 

5. Construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e 
negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental 
e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e 
de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. 

6. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se 
comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver 
problemas das Ciências da Natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. 

8. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das Ciências da Natureza para 
tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da 
saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários. 

 

2. Quadro bimestral com os objetos de conhecimento,  

as habilidades da BNCC e os capítulos da obra relacionados  

ao quarto bimestre 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades específicas de Ciências da Natureza da BNCC 

Capítulo 9 
Consumo e uso 
consciente de 
energia elétrica 

Transformação de 
energia 
 
Cálculo de 
consumo de 
energia elétrica 
 
Uso consciente de 
energia elétrica 

(EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais (chuveiro, ferro, 
lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de transformação 
de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sonora e mecânica, 
por exemplo). 
(EF08CI04) Calcular o consumo de eletrodomésticos a partir dos dados de 
potência (descritos no próprio equipamento) e tempo médio de uso para 
avaliar o impacto de cada equipamento no consumo doméstico mensal. 
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em 
sua escola e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo 
critérios de sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e 
hábitos de consumo responsável. 

 

Referência no 
material didático 

Objetos de 
conhecimento 

Outras habilidades 

Capítulo 9 
Consumo e uso 
consciente de 
energia elétrica 

Transformação de 
energia 
 
Cálculo de 
consumo de 
energia elétrica 
 
Uso consciente de 
energia elétrica 

• Aplicar conceitos de eletricidade ao funcionamento de eletrônicos e 
eletrodomésticos 



 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 

4º bimestre – Plano de desenvolvimento 

3. A prática didático-pedagógica e o desenvolvimento  

das habilidades no bimestre  

Ao longo do quarto bimestre do oitavo  ano, são propostas diversas situações de ensino-

aprendizagem. Elas podem ser executadas individualmente, em duplas, em grupos ou coletivamente 

com a turma, e mediadas por você, professor. A seguir, são sugeridas situações de práticas didático-

pedagógicas que podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades propostas no plano bimestral, 

mas que não se restringem apenas a este bimestre. 

• Avalie o conhecimento prévio dos estudantes por meio de perguntas e análise de 
situações-problema cotidianas relacionadas ao que será estudado. 

• Proponha situações-problema que potencializem conflitos cognitivos nos estudantes ao 
tentarem integrar seus conhecimentos prévios provenientes do senso comum às novas 
informações apresentadas em aula.  

• Realize experimentos de demonstração ou investigação, incentivando a observação, o 
levantamento de hipóteses, a análise de dados e as conclusões sobre o fenômeno 
estudado. 

• Realize, sempre que possível, saídas de campo nas quais os estudantes possam observar e 
vivenciar situações relacionadas aos assuntos estudados. 

• Propicie situações de leitura compartilhada dos textos de diferentes fontes, permitindo 
que os estudantes exponham suas dúvidas sobre vocabulário e compreensão geral do 
que foi lido.  

• Proponha aos estudantes que observem, descrevam, analisem as imagens e procurem 
relacioná-las com os textos que as acompanham.  

• Incentive a criação de ilustrações para representar situações de observação de 
experimentos.  

• Incentive a elaboração de relatórios de experimentos, utilizando diferentes recursos, 
inclusive digitais, como os editores de texto e as fotografias. 

• Solicite aos estudantes que realizem os registros das aulas, incentivando o uso de 
diferentes formas de anotação, como textos, palavras-chave e organizadores gráficos.  

• Promova situações nas quais os estudantes possam ler textos de fontes diversas sobre 
temas próprios das Ciências da Natureza, analisando vocabulário, imagens, tabelas,  
gráficos e demais recursos presentes.  

• Proponha debates por meio dos quais os estudantes possam expor seus pontos de vista e 
tenham oportunidade de desenvolver habilidade de argumentação. 

• Proponha situações nas quais os estudantes possam fazer estimativas de medidas de  
comprimento, massa e tempo, grandezas muito utilizadas no estudo de Ciências da 
Natureza na Educação Básica. 
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• Utilize, sempre que possível, meios digitais para a elaboração de apresentações, para 
trabalho com objetos educacionais digitais, pesquisas na internet, simuladores e demais 
possibilidades. 

• Promova a autorreflexão em relação às aprendizagens.  

Entre as práticas que já foram explicadas nos Temas gerais pertinentes ao oitavo ano, 

destacamos algumas que podem contribuir de maneira mais efetiva com o desenvolvimento de 

habilidades e competências na área de Ciências da Natureza, tendo sido selecionadas para serem 

desenvolvidas ao longo deste bimestre, como consta a seguir.  

Leitura e interpretação textual  

No caso específico dos capítulos desenvolvidos no quarto bimestre, existe um grande 

número de termos e conceitos relacionados ao estudo do funcionamento de equipamentos e de 

circuitos elétricos que precisam ser compreendidos pelos estudantes. Caso eles tenham iniciado a 

montagem do pequeno glossário ilustrado no primeiro bimestre, esse material poderá continuar a ser 

utilizado agora, para a inserção dos novos termos aprendidos. Se ainda não havia sido possível iniciar 

essa prática, sugere-se que seja realizada neste momento. 

Leitura e análise de imagens   

Considerando que as imagens auxiliam a compreensão do texto e propiciam a interiorização 

dos significados, a prática de desenvolver nos estudantes habilidades associadas à leitura e análise de 

imagens é fundamental para que possam se tornar leitores competentes e ter autonomia de pesquisa 

e estudo. Assim como ocorre com a leitura de textos, oriente os estudantes no sentido de realizarem 

leituras de imagens de diferentes características, a fim de que consigam interpretá-las e delas 

extraírem informações relevantes para a compreensão do tema estudado. Para tanto, faça da leitura 

de imagens que aparecem no Livro do Estudante e em outros materiais utilizados em suas aulas uma 

prática recorrente em sala de aula. 

Caso haja em sala de aula estudantes com deficiência visual ou cegos, é importante incentivar 

os demais a fazer leitura oral do que veem, podendo assim participar do processo de inclusão e 

entender melhor a realidade do colega com essa deficiência. Propicie a inclusão de todos de modo 

respeitoso e estimulante.   

Atividades de pesquisa 

Durante as discussões em sala de aula, os estudantes podem ter dúvidas ou fazer perguntas 

que gerem a necessidade de pesquisas. Aproveite esses questionamentos para desenvolver  

habilidades relacionadas à pesquisa, acompanhando o processo de busca de informações e 

sistematização dos resultados. Oriente-os a indicar sempre a fonte da pesquisa e os créditos de 

imagens, vídeos e textos.  
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4. O aprendizado dos estudantes 

O planejamento cuidadoso e a intencionalidade pedagógica das diferentes ações e práticas de 

sala de aula permitem que você saiba exatamente o que observar e avaliar em cada momento. A fim 

de selecionar os melhores momentos para propor observações, é importante ter clareza de quais 

habilidades serão alvo do trabalho durante o período. A elaboração de pautas de avaliação para as 

diferentes atividades pode ser um instrumento de auxílio e de organização nesse sentido. 

Uma proposta é que os estudantes avaliem o próprio desenvolvimento em relação ao trabalho 

realizado. Essa autoavaliação deve englobar não somente os aspectos das habilidades relacionadas 

aos objetos de conhecimento, mas também questões atitudinais relacionadas a competências 

socioemocionais, como empatia, colaboração, respeito ao outro e a si mesmo. 

É importante ter em mente que eles devem ser orientados visando ao desenvolvimento de certas 

habilidades para prosseguir nos estudos de forma eficiente.  

No quarto bimestre, é fundamental que os estudantes sejam capazes de: 

• aplicar os conceitos de eletricidade ao funcionamento de eletrônicos e eletrodomésticos; 

• classificar equipamentos elétricos residenciais de acordo com o tipo de transformação de 
energia;  

• calcular o consumo de eletrodomésticos; 

• propor ações coletivas para otimizar o consumo sustentável de energia elétrica em sua 
escola e/ou comunidade. 

Durante o período letivo, alguns estudantes podem apresentar dificuldades em desenvolver 

as habilidades propostas. Elabore atividades que permitam identificar se essas dificuldades estão 

associadas aos objetos de conhecimento específicos, ou seja, nas operações mentais envolvidas no 

desenvolvimento de determinada habilidade. Um bom diagnóstico é fundamental para o  

planejamento das intervenções necessárias.  

As intervenções podem ser de diferentes tipos, desde a criação de grupos colaborativos em 

sala de aula até o agendamento, caso possível, de horários especiais para o trabalho individual com os 

estudantes. A proposição de atividades de características diferentes das que são propostas em sala de 

aula pode auxiliar no processo de recuperação dos estudantes com dificuldades, pois isso lhes 

possibilitará novas experiências mais próximas do seu estilo de aprendizagem.  
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5. Projeto integrador 

O trabalho com projetos integradores em sala de aula é uma estratégia pedagógica que 

possibilita o diálogo entre diferentes áreas do conhecimento rompendo com a fragmentação 

disciplinar e permitindo, além de uma visão ampla dos fenômenos estudados, o desenvolvimento de 

habilidades e competências de diferentes áreas do conhecimento. 

Para este projeto integrador, foram escolhidas habilidades de Ciências da Natureza e de Língua 

Portuguesa que, juntas, permitem um trabalho articulado sobre o consumo consciente de energia 

elétrica. O projeto visa complementar e ampliar o conhecimento estudado ao longo no bimestre. 

Título: Consumo consciente de energia 

Tema Consumo consciente de energia elétrica 

Problema central 
enfrentado 

Identificação das formas de geração e distribuição de energia elétrica e a relação com qualidade 
de vida do ser humano. 

Produto final Maquete 

Justificativa 

No projeto anterior abordamos a relação entre clima e energia e propusemos ações para que 

os estudantes pudessem identificar possibilidades de atuação como cidadãos responsáveis pela 

qualidade de vida no futuro. Neste projeto, serão explorados, por meio da construção de um circuito 

simples, conhecimentos sobre geração e transmissão de energia elétrica, para, em seguida, organizar 

um plano de consumo consciente de energia no entorno da escola, usando uma maquete com 

representações da geração e distribuição de energia. Para construir a maquete, sugerimos a utilização 

de material reaproveitado e/ou reciclável como copos, garrafas, folhas de papel e papelão.  

Com esta atividade, pretende-se oferecer aos estudantes a oportunidade de colocar em 

prática grande parte dos conhecimentos adquiridos durante o bimestre e refletir a respeito das 

necessidades do entorno da escola sob o ponto de vista da sustentabilidade. Sugerimos, assim, que a 

maquete incorpore iniciativas como deposição e descarte correto de materiais usados e matéria 

orgânica, a geração e distribuição de energia e o consumo consciente, transporte e alternativas, e 

arborização, identificando influências na emissão de gases de efeito estufa. 

Competências gerais desenvolvidas 

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar 
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causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e 
sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento 
mútuo. 

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os 
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, 
regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 
outros e do planeta. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários. 

Objetivos 

• Construir circuitos elétricos. 

• Reconhecer diferentes fontes de energia. 

• Planejar espaços favoráveis para a qualidade de vida a partir do consumo responsável de 
energia.  
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Habilidades em foco 

Disciplina Objetos de conhecimento Habilidades 

Ciências  

Circuitos elétricos 
(EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e 
lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos 
residenciais. 

Uso consciente de energia 
elétrica 

(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia 
elétrica em sua escola e/ou  comunidade, com base na seleção de 
equipamentos segundo critérios de sustentabilidade (consumo de 
energia e eficiência energética) e hábitos de consumo responsável 

Língua 
portuguesa 

Relação do verbal com outras 
semioses 

(EF69LP33) Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens 
variadas etc. na (re)construção dos sentidos dos textos de divulgação 
científica e retextualizar do discursivo para o esquemático –  infográfico, 
esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. – e, ao contrário, 
transformar o conteúdo das tabelas, esquemas, infográficos, ilustrações 
etc. em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de 
compreensão desses textos e analisar as características das 
multissemioses e dos gêneros em questão. 

Duração 

Este projeto terá duração prevista de 11 aulas.  

Material necessário 

Cada grupo deverá contar com:  

• Dois fios finos do tipo flexível de 15 cm de comprimento, com as extremidades descascadas  

• Uma pilha de 1,5 volts  

• Uma lâmpada de lanterna  

• Um papelão, uma toalha ou cartolina para colocar sobre as carteiras para o trabalho 

O material de uso coletivo para colorir a maquete deve incluir: 

• Tinta guache  

• Pincéis 

• Material reciclável para uso na maquete 

• Um papelão, caixa ou cartolina sobre a qual a maquete deve ser apoiada 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores envolvidos neste projeto devem ser mediadores da aprendizagem e 

incentivadores da curiosidade e da inventividade. Durante o acompanhamento, devem fazer 

intervenções que contribuam para a aprendizagem, como corrigir erros relacionados à compreensão 

de conceitos científicos ao longo das etapas do projeto, e não apenas na entrega do produto final. 
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O coordenador do projeto deve estar encarregado de elaborar um calendário, propor as 

atividades e discuti-las com os demais colegas  envolvidos. Todos devem prever a dedicação de 

algumas de suas aulas ao desenvolvimento do projeto.   

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação do projeto 

Aula 1 

A primeira aula do projeto tem a função de apresentar e explicar aos estudantes os aspectos 

envolvidos no trabalho:  

• Objetivos  

• Professores e áreas participantes 

• Questões que serão respondidas 

• Etapas 

• Duração 

• Produtos 

• Coleta de sugestões e eventuais ajustes no projeto 

Verifique se os estudantes compreenderam as tarefas e anotaram os dias em que terão de 
trazer material para a sala de aula, bem como onde irão construir os experimentos e a 
maquete.  

Etapa 2 – Construção de circuito elétrico simples 

Aula 2 

Esta aula tem a função de explicar aos estudantes o circuito que deverão construir.  

Faça um esquema do circuito seguindo o roteiro de circuito simples disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22284> (acesso em: out. 2018).  

Após explicar os objetivos do experimento, relacione os materiais necessários para sua 

realização e solicite aos estudantes que tragam para a próxima aula:  

• Dois fios finos flexíveis com 15 cm de comprimento cada, com as extremidades 
descascadas.  

• Uma pilha de 1,5 volts.  

• Uma lâmpada de lanterna.  

Ao final da aula, solicite aos estudantes que se organizem em grupos de até quatro integrantes, 

e oriente-os a definir a atribuição de responsabilidades de cada um no grupo. É importante 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22284
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acompanha-los de perto quanto à organização, para garantir que todos tenham responsabilidades 

igualmente importantes dentro dos grupos.  

Aula 3 e 4 

Oriente-os a se organizarem nos grupos definidos na aula anterior, e a disporem o material 

sobre o papelão ou cartolina. A disposição organizada dos materiais faz parte da atividade, pois ajuda 

os estudantes a perceberem a importância da fase de preparação de qualquer experimento. Entregue 

para cada grupo um roteiro de circuito simples e peça-lhes que iniciem o trabalho.  

Esta e a próxima aula são destinadas à montagem do circuito. 

Ao final da aula 4, solicite aos estudantes que identifiquem no circuito: 

• O gerador 

• O resistor 

• Os condutores 

Etapa 2 – Construção de maquete com o que foi aprendido a respeito de energia e sustentabilidade 

Aula 5 

Oriente os grupos a planejar e organizar a contrução de uma maquete levando em conta 

atitudes e alternativas que considerem importantes para a redução do consumo de energia elétrica, 

assim como a melhoria da qualidade de vida e da saúde. Proponha-lhes que privilegiem o entorno da 

escola e usem as informações levantadas no projeto a respeito das mudanças climáticas, realizado no 

bimestre anterior. Aproveite para retomar conhecimentos adquiridos durante o projeto sobre 

mudanças climáticas. 

Aula 6 

Nesta aula, solicite aos grupos que elaborem um projeto escrito da maquete. Nele deverá constar o 

que o grupo pretende colocar na maquete, por exemplo: estações de geração de energia, casas com 

telhados verdes, painéis solares, árvores, posto de captação de material reciclável, vias expressas com 

automóveis, bicicletas, casas com iluminação natural. Oriente-os fazer um desenho de como imaginam 

a maquete e, também, a informar quais materiais pretendem utilizar. 

Ao final da aula os grupos devem ter um desenho de como pretendem organizar a maquete. É 

importante que tenham acesso a filmes, vídeos e revistas que apresentem alternativas para a 

organização de cidades mais sustentáveis, como os sugeridos em Fontes de pesquisa para uso em sala 

de aula ou para apresentar aos estudantes do plano de desenvolvimento do bimestre anterior e deste.  

Aulas 7, 8 e 9 

Estas aulas serão dedicadas à confecção da maquete em sala. Auxilie e oriente sempre que 

necessário.  
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Combine previamente com a direção da escola os dias e o local de exposição das maquetes. 

Tome medidas e faça um plano de exposição com os estudantes e a direção da escola para que cada 

grupo tenha espaço suficiente para expor seu trabalho. 

Etapa 3 – Exposição das maquetes 

Aulas 10 

Com os locais já disponíveis e organizados, os estudantes podem expor seus trabalhos e 

circular para ver o resultado do trabalho dos colegas. Incentive cada grupo a fazer uma pequena 

apresentação de sua maquete para os colegas. 

Etapa 4 – Avaliação do projeto 

Aula 11 

Nesta etapa final, proponha aos estudantes que discutam os pontos positivos do projeto e 

apontem também o que poderia ser melhorado para os próximos trabalhos. Incentive-os a relatar o 

que aprenderam e o que acharam da experiência, dando espaço para que todos se expressem.   

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O projeto tem a intenção de oferecer tarefas diversificadas visando possibilitar a participação 

e o envolvimento de todos, bem como trabalhar interesses e habilidades diferentes entre os 

estudantes, ampliando, assim, a troca de ideias e de experiências. Procure apoiar o engajamento 

daqueles que têm maior dificuldade para se expressar. 

O processo de avaliação deve ser iniciado junto com o projeto. Observe a participação, o 

esforço em aprender e a aquisição de conhecimento por parte de todos, bem como o desenvolvimento 

das habilidades propostas para o projeto.  

Durante a realização de trabalhos em grupo, é sempre interessante propor perguntas 

relacionadas ao tema, para verficar se os estudantes estão suficientemente informados acerca da 

relevância do que estão fazendo.  

Ao final,  aplique um instrumento de autoavaliação com o objetivo de incentivar o estudante 

a realizar uma análise crítica a respeito do que aprendeu e de sua atuação no grupo.  

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Manual do Mundo. Entramos em Itaipu. Disponível em: 

<https://youtu.be/48IlepuOvLw>. Acesso em: set. 2018. 

MEC. Portal do professor. Circuito elétrico simples. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22284>. Acesso 

em: out. 2018. 

https://youtu.be/48IlepuOvLw
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=22284
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MEC. Portal do professor. O consumo inteligente de energia elétrica. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27324>. Acesso 

em: out. 2018. 

 

6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

A história da eletricidade: a faísca. Episódio 1. Produção: BBC. Disponível em: 

<https://youtu.be/rAqUvE97iCU>. Acesso em: 1 out. 2018 

A história da eletricidade: a Era da invenção. Episódio 2. Produção: BBC. Disponível em: 

<https://youtu.be/t5m-9vjCe1g>. Acesso em: 1 out. 2018. 

A história da eletricidade: revelações e revoluções. Episódio 3. Produção: BBC. 

Disponível em: https://youtu.be/BkkoaXCLYGI, acesso em: 1 out. 2018. 

Cidades Sustentáveis. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=5sTDik3rUug>. Acesso em: 1 out. 2018 

EPE: Fontes de energia. Disponível em: 

<http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia>.  Acesso em: 21 set. 

2018. 

EPE: Energia e aquecimento global. Disponível em: 

<http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/energia-e-aquecimento-global>. Acesso em: 

21 set.2018. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=27324
https://youtu.be/rAqUvE97iCU
https://youtu.be/t5m-9vjCe1g
https://youtu.be/BkkoaXCLYGI
https://www.youtube.com/watch?v=5sTDik3rUug

