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Transformação de energia e equipamentos elétricos 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

Nesta sequência didática o objetivo é possibilitar aos estudantes reconhecer as diferentes 

formas de energia e suas manifestações em equipamentos elétricos do cotidiano. Desse modo, a 

sequência está organizada em duas aulas, sendo a primeira destinada à identificação das formas de 

energia e suas transformações, especialmente aquelas envolvidas no funcionamento de equipamentos 

elétricos. Já a segunda aula propõe a classificação de aparelhos elétricos de acordo com o tipo de 

transformação de energia. Além disso, promove também a discussão acerca do princípio de 

conservação de energia, fundamental para compreender as medidas que podem ser implementadas 

para melhorar a eficiência desses equipamentos e reduzir o consumo de energia elétrica. A troca de 

informações em classe, o levantamento de hipóteses, a coleta e organização de dados e a 

interpretação de situações contextualizadas são fundamentais para a realização das atividades 

sugeridas. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer as diferentes formas de energia. 

• Compreender o princípio da conservação de energia e os processos de transformação de 
energia. 

• Identificar os processos de transformação de energia nos equipamentos elétricos e 
classificá-los de acordo com o tipo de transformação. 

• Investigar as transformações de energia a partir de exemplos do cotidiano. 
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Competências gerais e específicas (BNCC) 

 Competências 

Gerais 

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. 

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. 

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. 

Específicas 

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, socioambientais e do mundo do trabalho, continuar aprendendo e 
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 a curiosidade para fazer 
perguntas, buscar respostas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das Ciências da Natureza. 

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. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Transformação de energia 

(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). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Energia e seus diferentes tipos 

Duração: 1 aula (45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: os estudantes estarão organizados em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz, livro didático de referência, caderno, lápis e fichas com 

imagens de objetos que funcionam com energia elétrica presentes no cotidiano. 

Atividade 1: Reconhecendo e classificando equipamentos elétricos utilizados no dia a dia (25 

minutos) 

Para esta primeira atividade será necessário preparar, previamente, uma seleção de imagens 

ilustrando diferentes dispositivos utilizados no dia a dia que precisam de energia elétrica para 

funcionar, como celular, televisor, computador, lâmpada, barbeador elétrico, aparelho de som, 

secador de cabelo, forno elétrico, lanterna, aquecedor de ar, ar-condicionado, trólebus ou carro 

elétrico, furadeira, ventilador, batedeira, ferro de passar, videogame, geladeira, liquidificador, etc. 

Inicie a aula propondo aos estudantes que se organizem em grupos de quatro integrantes. 

Posteriormente, distribua uma série de imagens de objetos do cotidiano que funcionem com energia 

elétrica e peça aos grupos que proponham uma forma de classificá-las, explicando o critério usado. 

Solicite a eles que anotem suas categorizações no caderno. 

Concluída a classificação dos grupos, inicie uma discussão com os estudantes de forma que 

todos os grupos expliquem quais critérios foram considerados para a classificação adotada. Após as 

explicações dos estudantes, verifique se há alguma similaridade entre as classificações dos grupos e 

analise outras propostas possíveis, ampliando a discussão. Pode ser que os estudantes apresentem 

classificações baseadas no uso dos equipamentos, por exemplo, agrupando o ventilador e o aquecedor 

de ar em uma categoria correspondente a condicionamento de ambientes, ou a batedeira e o forno 

elétrico em uma categoria correspondente a equipamentos de cozinha. 

Atividade 2: Investigando os tipos de energia (20 minutos) 

Nesse segundo momento da aula, considerando que a energia elétrica é utilizada para diversos 

fins, pois a corrente elétrica produz diferentes efeitos (como luminosos, térmicos, químicos, sonoros, 

mecânicos e magnéticos) dependendo da natureza do condutor e da intensidade da corrente elétrica, 

solicite aos estudantes que citem os efeitos que eles conseguem identificar em aparelhos semelhantes 

aos representados nas imagens distribuídas previamente. Anote no quadro de giz e complemente a 

lista, se for necessário. 

Explique que os objetos, como os mostrados nas imagens, necessitam da energia elétrica para 

funcionar, destacando, por exemplo, que o funcionamento do aparelho de som é possível por ser 

alimentado por corrente elétrica, ou seja, a energia elétrica que vem da rede transmissora é 

transformada em energia sonora no aparelho. Amplie a discussão mencionando que, além da 
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transformação da energia elétrica em sonora, a energia elétrica pode ser transformada em mecânica, 

térmica, luminosa, etc. Nesse momento, é interessante relembrar que a energia se apresenta sob 

diferentes formas na natureza, podendo ser transformada, mas não criada nem perdida. Exemplifique, 

mencionando a transformação da energia química dos combustíveis (reação de combustão, queima) 

em energia mecânica, responsável por promover o movimento dos carros, aviões, motocicletas, 

caminhões e ônibus. 

Após a conceituação das formas de energia existentes, bem como seu processo de 

transformação, finalize a aula propondo aos estudantes que elaborem, no caderno, uma lista de 

objetos utilizados no dia a dia e que dependem de energia elétrica para seu funcionamento. Informe-

os de que essa lista será utilizada na próxima aula. 

 

Aula 2 – Transformações de energia e o princípio da conservação 

Duração: 1 aula (45 minutos). 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes. 

Recursos e/ou material necessário: giz ou caneta, quadro de giz, livro didático de referência, caderno, lápis e as listas de 

objetos do cotidiano que requerem energia. 

Atividade 1: Identificando as transformações de energia nos equipamentos elétricos 

utilizados no cotidiano (25 minutos) 

Inicie a aula solicitando aos estudantes que citem novamente os tipos de energia discutidos na 

aula anterior. Anote no quadro de giz os tipos de energia mencionados. Relembre que na aula anterior 

os grupos elaboraram diversas classificações de equipamentos elétricos. Explique que os 

equipamentos podem ser classificados de acordo com o tipo de transformação que ocorre quando são 

ligados em uma fonte de energia. Em meio a esse contexto, registre no quadro de giz os seguintes 

grupos de aparelhos elétricos: resistivos, comunicadores e informativos, motores, geradores ou 

fontes. Discuta com eles cada um desses grupos, estabelecendo as transformações de energia 

envolvidas em cada caso (resistivos: transformam energia elétrica em energia térmica; comunicadores 

e informativos: transformam energia elétrica em energia sonora, eletromagnética, etc.; motores: 

transformam energia elétrica em energia mecânica; geradores e fontes: transformam outros tipos de 

energia em energia elétrica. 

Em seguida, peça aos estudantes que se organizem nos grupos definidos na aula anterior. Com 

a lista elaborada por eles, proponha-lhes fazer uma lista única do grupo, ou seja, uma lista com os itens 

mencionados, acrescentando novos itens, diferentes dos já relacionados. Solicite que identifiquem as 

transformações de energia envolvidas no funcionamento de cada aparelho e que os classifiquem de 

acordo com os grupos citados anteriormente. Mencione que é possível utilizar esquemas, frases ou o 

que acharem necessário para desenvolver suas respostas. Enquanto realizam a atividade, circule pela 

sala verificando as dúvidas dos estudantes, no que se refere aos processos de transformação e demais 

questionamentos que possam surgir. 
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Por fim, verifique as classificações apresentadas pelos estudantes de acordo com os grupos 

propostos. A sondagem poderá ser realizada solicitando aos grupos que troquem suas listas. Feito isso, 

os próprios colegas podem realizar as aferições.  

Atividade 2: Discutindo o princípio da conservação de energia em equipamentos elétricos 

(20 minutos) 

Após a finalização da primeira atividade desta aula, proponha aos estudantes uma discussão 

acerca das diferentes transformações de energia que eles reconheceram no funcionamento dos 

aparelhos listados. Escolha um exemplo de equipamento, como uma furadeira, e pergunte aos 

estudantes quais transformações de energia estão envolvidas em seu funcionamento. Peça-lhes, 

então, que o classifiquem de acordo com os grupos propostos anteriormente. Questione se há 

somente um tipo de transformação de energia, incentivando-os a investigar se não há transformações 

em outras formas de energia. No exemplo da furadeira, há a transformação de energia elétrica em 

energia mecânica, portanto, a furadeira é um motor. Porém, há também a transformação de energia 

elétrica em energia sonora e energia térmica, verificadas pelo ruído e pela elevação de temperatura 

durante seu uso. Mencione que a classificação de equipamentos elétricos de acordo com as 

transformações de energia envolvidas em seu funcionamento deve considerar também a finalidade do 

equipamento. Assim, a furadeira deve ser classificada como um motor e não como um aparelho 

resistivo ou comunicador. Aproveite este momento para aludir ao princípio da conservação de energia, 

explicando que a energia inicial do sistema deve ser igual à energia final do sistema, em suas diversas 

formas. 

Proponha que cada grupo selecione um equipamento elétrico a fim de descrever, em detalhes, 

as transformações de energia envolvidas no seu funcionamento, classificando-o de acordo com as 

categorias propostas anteriormente e especificando o tipo de energia que é útil e os tipos de energia 

que são dissipados. 

Explique a eles que é importante reduzir os processos que envolvem a transformação de 

energia nos tipos de energia que não são utilizados. Para tanto, a indústria tenta desenvolver 

equipamentos mais eficientes. Mencione que é possível adotar medidas para reduzir essa dissipação 

de energia, como realizar limpeza periódica dos equipamentos, substituir componentes que 

apresentam defeitos, etc. Mencione como exemplo o sistema de refrigeração do computador, uma 

ventoinha que pode acumular poeira que, em grande quantidade, pode acarretar aumento no 

consumo de energia elétrica e comprometimento do equipamento. Finalize a aula anotando no quadro 

de giz algumas medidas que podem reduzir a dissipação de energia e contribuir para melhorar a 

eficiência do equipamento. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

estudantes. Desse modo, promove-se o ato de avaliar a formação do estudante em todas as suas 

dimensões, considerando seus aspectos procedimentais e atitudinais e a elaboração de conceitos. 

Em um primeiro momento, espera-se que os estudantes sejam capazes de reconhecer os 

diferentes tipos de energia que permeiam o funcionamento dos objetos utilizados no cotidiano. 

Complementarmente, espera-se que eles possam, ao analisar determinados equipamentos, classificá-

los de acordo com as transformações de energia envolvidas em seu funcionamento. Além disso, é 

desejável que compreendam que o princípio de conservação de energia não garante que, em 

equipamentos elétricos, a energia elétrica seja totalmente convertida no tipo de energia necessário 

para o funcionamento do aparelho, pois ocorrem outras transformações em tipos de energia que não 

são aproveitadas, e que, em alguns casos, é possível tomar medidas que reduzem essa dissipação de 

energia.  

Além disso, as atividades aqui propostas possibilitam o levantamento de hipóteses e a 

mobilização de conceitos trabalhados ao longo das aulas de Ciências, contribuindo para o 

desenvolvimento da criatividade e do conhecimento científico. Finalmente, destacam-se como 

elementos avaliativos o trabalho em equipe, o desenvolvimento das habilidades sociais dos 

estudantes, a rotatividade de funções no grupo e a participação nos debates e discussões. 

Ademais, é possível promover a autoavaliação com os seguintes questionamentos: 

• Quais são os tipos de energia que consigo reconhecer nos objetos da sala de aula? 

• Consigo identificar qual é a transformação de energia necessária para que esses objetos 
funcionem? 

• Qual foi minha maior dificuldade nas discussões realizadas? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Identifique três objetos que envolvem energia elétrica que você pode utilizar antes de ir para o 
colégio. Identifique em cada um deles o tipo de energia inicial e em que tipo de energia ele se 
transforma quando utilizado. 

2. A utilização da bicicleta como meio de transporte aumenta a cada dia em algumas cidades 
brasileiras, principalmente devido à implementação de ciclovias que garantem mais segurança aos 
ciclistas. Em Curitiba, por exemplo, há uma ciclovia cujo pavimento é capaz de gerar energia com 
o movimento de ciclistas e pedestres em sua superfície. A energia elétrica gerada é utilizada para 
alimentar os sinais luminosos na pista, a iluminação pública sobre a ciclovia e o sistema de 
monitoramento. Identifique as transformações de energia envolvidas no funcionamento dessa 
ciclovia. 
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Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Pode-se, por exemplo, identificar a utilização do chuveiro elétrico, que 
transforma energia elétrica em energia térmica, a lâmpada, que transforma energia elétrica em 
energia luminosa e em térmica (em menor proporção), e o despertador do celular, que transforma 
energia química da bateria em energia sonora. 

2. Espera-se que o estudante identifique que essa ciclovia é capaz de transformar a energia mecânica 
dos ciclistas e pedestres em energia elétrica. Esta, por sua vez, é convertida em energia luminosa, 
térmica (em pequena proporção) e sonora nos sinais; em energia luminosa e térmica (em pequena 
proporção) nos postes de iluminação pública; e em energia eletromagnética e sonora no sistema 
de monitoramento. 


