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Consumo consciente da energia elétrica 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 3, Capítulo 9 

 

Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática tem como objetivo discutir o consumo de energia elétrica nos 

ambientes de vivência dos estudantes, de forma que eles possam compreender a importância de se 

consumir menos energia e que possam contribuir para o uso consciente desse recurso. Sob tal 

perspectiva, esta sequência didática foi organizada com atividades que possam promover a 

compreensão a respeito da geração, transmissão e distribuição da energia elétrica. Em face disso, os 

estudantes poderão debater o consumo de energia elétrica, apontando modos por meio dos quais 

pode-se economizar energia. Propõe-se o estudo de um edifício com aspectos que permitem a redução 

do consumo de energia elétrica e o estudo da transposição de alguns desses aspectos para a escola ou 

para a localidade na qual vivem. Além disso, propõe-se a confecção de material informativo acerca de 

formas de utilização da energia elétrica, com o propósito de contribuir com a conscientização da 

comunidade escolar. Ao final destas aulas, espera-se que os estudantes compreendam que o uso da 

energia elétrica envolve custos financeiros e impactos ambientais e sociais e, assim, possam perceber 

a necessidade de se utilizar a energia elétrica de maneira crítica. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender que o uso de energia elétrica resulta em impactos financeiros, ambientais e 
sociais.  

• Discutir soluções e alternativas para o uso consciente da energia elétrica. 

• Analisar o impacto na conta de luz devido à troca de equipamentos por outros com maior 
eficiência energética. 

• Promover ações na escola e na comunidade que contribuam para economizar energia elétrica. 
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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. 

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. 

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.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objeto de conhecimento Habilidade 

Uso consciente da 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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Investigando o uso da energia elétrica 

Duração: 1 aula (45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: organizados em um semicírculo. 
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, caneta, lápis, caderno e gráfico de aparelhos eletroeletrônicos que 
contribuem para o gasto energético mensal. 

Inicie a aula organizando os estudantes de modo a formarem um semicírculo na sala. Em 

seguida, inicie uma discussão acerca do tema energia elétrica e seus usos no cotidiano. Mencione que 

no Brasil a energia elétrica é gerada em sua maior parte por meio de usinas hidrelétricas, que 

transformam a energia mecânica das águas em energia elétrica. Informe que a energia elétrica chega 

até as casas, escolas ou indústrias através de sistemas complexos de transmissão, compostos por 

estações de transmissão e distribuição, constituídas de cabos de alta tensão, torres de transmissão, 

postes e transformadores. Nesse momento, se possível, ilustre o processo de geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica a partir das hidrelétricas apresentando um infográfico como o 

disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801&idPerfil=4> (acesso em: out. 2018). 

Destaque que o processo de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica envolve 

perdas de energia. Além disso, mencione que no Brasil, quando a demanda de energia elétrica supera 

a capacidade geradora das usinas hidrelétricas, usinas termelétricas são acionadas para suprir essa 

demanda. A energia oriunda dessas usinas, que utilizam fontes não renováveis de energia, é mais cara 

e sua produção é mais poluente. Esse gasto é repassado aos consumidores por meio das bandeiras 

tarifárias. Portanto, é importante atentar para o consumo de energia de forma consciente. 

Após este momento, oriente a discussão dos estudantes acerca da questão da economia de 

energia elétrica perguntando a eles: “Quais equipamentos utilizados no nosso dia a dia consomem mais 

energia elétrica?”. Espera-se que os estudantes mencionem: chuveiro, televisão, geladeira, secador de 

cabelo, ferro de passar roupa, carregador de celular, computador, máquina de lavar roupa, etc. 

Após as inferências dos estudantes, apresente um gráfico (impresso ou projetado) com os 

dados referentes à contribuição média no gasto mensal de aparelhos eletroeletrônicos utilizados no 

cotidiano, separados por categoria, como o sugerido a seguir. 

  

http://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=801&idPerfil=4
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Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
Fonte: elaborado com base em: <http://periodicos.uff.br/engevista/article/download/8982/6452> (acesso em: 18 out. 2018).  

Em seguida, pergunte aos estudantes: “Considerando o consumo energético associado às 

categorias destacadas no gráfico, quais hábitos poderíamos adotar para reduzir esse consumo?”. 

Espera-se que, com essa questão, os estudantes conversem a respeito das informações 

apresentadas e proponham medidas como tomar banhos mais rápidos, não deixar luzes acesas 

durante o dia e ao sair de um ambiente, desligar lâmpadas e desconectar da fonte aparelhos que não 

estejam sendo utilizados, optar por forno a gás em vez de micro-ondas, manter a porta da geladeira 

fechada e bem vedada, ligar o ventilador ou o ar-condicionado somente em dias muito quentes, etc. 

Mencione que essas atitudes contribuem para a redução do consumo de energia elétrica, 

principalmente no contexto domiciliar. Pergunte o que eles imaginam que consome mais energia na 

escola, por exemplo. Espera-se que eles mencionem iluminação, ventilação (ventilador) ou 

resfriamento (ar-condicionado) das salas de aulas ou de outros ambientes, etc. Nesse contexto, 

destaque a necessidade de que a economia de energia elétrica não ocorra somente nas residências e 

nas escolas, mas também em outros âmbitos, como prédios comerciais, lojas, repartições públicas e 

outros lugares por onde circulam pessoas. Informe-lhes que eles realizarão uma pesquisa a respeito 

de iluminação da parte externa de prédios, especialmente prédios escolares, que implementaram 

medidas para a redução do consumo de energia elétrica. 

Proponha aos estudantes que se organizem em grupos de quatro integrantes. Anuncie que 

cada grupo realizará uma pesquisa a respeito de uma escola que adotou medidas para reduzir o 

consumo de energia elétrica. Solicite que anotem no caderno os resultados de suas pesquisas, assim 

como as fontes utilizadas, aproveitando para mencionar que a escolha de fontes confiáveis é 
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fundamental para a construção de argumentos. Para auxiliar a pesquisa, é possível propor alguns 

questionamentos aos estudantes: 

• Como a construção garante o conforto térmico das pessoas em seu interior? Considere as 
características do clima da região. 

• Como a construção garante boa luminosidade em seu interior? Há aproveitamento de luz 
solar? 

• Quais outros aspectos da construção da escola ou do prédio contribuem para a redução 
do consumo de energia elétrica? 

• Quais outros aspectos da construção contribuem para a economia de recursos naturais? 

• Quais dos aspectos que contribuem para a economia de energia elétrica e de outros 
recursos naturais poderiam ser implementados em nossa escola ou em outras construções 
da comunidade? 

• Quais equipamentos elétricos poderiam ser trocados na nossa escola por outros mais 
eficientes e com menor gasto de energia? 

Informe-lhes que o Brasil possui um grande número de construções com certificados de 

sustentabilidade, incluindo algumas escolas e creches públicas, como o Colégio Estadual Erich Walter Heine, 

em Santa Cruz, Rio de Janeiro, ou a Creche Municipal Assis, em Florianópolis, Santa Catarina. Além da 

pesquisa, solicite que pesquisem programas dos governos municipal, estadual e federal, os quais ajudam 

escolas a reduzir a conta de energia, citando, como exemplo, o Plano de Combate ao Desperdício da 

Prefeitura Municipal de Manaus, o Programa de Aumento da Eficiência Energética da Prefeitura Municipal 

de São Paulo e o Programa Energia Inteligente da Companhia Energética de Minas Gerais. Destaque que 

uma das principais ações realizadas por esses programas é a substituição de lâmpadas e de equipamentos 

elétricos por opções mais modernas e eficientes. Solicite também, se possível, que eles estimem a 

economia no valor pago em iluminação pela escola devido à substituição de lâmpadas. 

 

Aula 2 – Propondo soluções para a economia de energia elétrica 

Duração: 1 aula (45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: em grupos de quatro integrantes.  
Recursos e/ou material necessário: quadro de giz, giz, cartolinas ou papel pardo, revistas para recortes, tesoura com 
ponta arredondada, cola, fita adesiva, canetas coloridas e lápis de cor. 

Inicie a aula propondo aos estudantes que retomem a formação dos grupos da aula anterior. 

Em seguida, diga que nesta aula eles produzirão um material gráfico a respeito da escola ou do prédio 

escolhido por eles e que, além disso, eles poderão propor ações inspiradas em suas pesquisas que 

poderiam ser aplicadas em sua escola e/ou na comunidade para reduzir o consumo de energia elétrica. 

Indique que o material produzido deve contemplar os questionamentos mencionados na aula anterior. 
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Distribua a cartolina ou o papel pardo para os grupos e disponibilize revistas para recorte, 

tesoura de ponta arredondada, cola, canetas e lápis coloridos, etc. Durante a confecção do material, 

circule entre os grupos para tirar dúvidas que possam surgir. 

Solicite aos estudantes que guardem os materiais que foram produzidos, pois os mesmos serão 

utilizados para divulgação e socialização com a comunidade escolar. 

 

Aula 3 – Socializando alternativas para o uso consciente da energia elétrica 

Duração: 1 aula (45 minutos). 
Local: sala de aula. 
Organização dos estudantes: organizados de forma que um grupo de quatro integrantes realize a apresentação e o 
restante da classe possa visualizar e interagir com o grupo. 
Recursos e/ou material necessário: material gráfico produzido pelos estudantes. 

Inicie a aula propondo aos estudantes que se organizem em seus grupos de trabalho e combine 

com eles o intervalo de tempo para as apresentações dos materiais gráficos produzidos na aula anterior, 

considerando o número de grupos formados e o tempo para considerações dos outros estudantes. 

Concluídas as apresentações, sistematize as propostas para reduzir o consumo de energia 

elétrica apresentadas pelos grupos. Mencione novamente que o desperdício de energia elétrica gera 

impactos no meio ambiente e também no custo das tarifas cobradas na conta de energia elétrica. 

Após este momento, se possível, proponha aos estudantes que exponham seus trabalhos em 

um local que possibilite a informação e a conscientização da comunidade escolar. Caso os estudantes 

tenham apontado em suas pesquisas que há programas nos quais a escola poderá se inscrever para 

reduzir o consumo de energia elétrica, proponha que a classe se organize e discuta com a pessoa 

responsável a fim de realizar essa inscrição. Proponha também que os estudantes adotem atitudes 

individuais e coletivas para a otimização do uso de energia elétrica na escola e na comunidade. 

 

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 para 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 que o 

consumo indiscriminado de energia elétrica caracteriza desperdício e acarreta prejuízos não apenas 

financeiros como também ambientais. Nesse sentido, espera-se que os estudantes realizem uma pesquisa 

a partir de fontes confiáveis e que sejam capazes de identificar aspectos que possibilitam a economia de 

energia elétrica e avaliar a possibilidade de implementar essas ações na escola ou na comunidade. Espera-

se também que os estudantes compreendam a necessidade de planejar e adotar ações individuais e 

coletivas para a otimização do consumo de energia elétrica nos espaços que permeiam sua vida: o escolar 
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e o doméstico. Como elemento suplementar, espera-se que os estudantes desenvolvam habilidades que 

facilitem sua comunicação e a exposição de suas ideias, compartilhando os resultados de sua pesquisa e 

sua análise e discutindo possibilidades diversas para uma mesma temática. Além disso, as atividades aqui 

propostas possibilitam que o estudante exponha suas opiniões e divulgue noções e princípios trabalhados 

ao longo das aulas de Ciências. Isso contribuirá para o aprimoramento de habilidades envolvendo a 

criatividade e o desenvolvimento científico e social do estudante.  

Ademais, é possível promover uma autoavaliação dos estudantes com os seguintes questionamentos: 

• Por que devo usar a energia elétrica com consciência? 

• Tive alguma dificuldade em entender a relação entre o uso da energia elétrica e seus 
impactos na sociedade? Se sim, em qual ponto? 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. No Brasil, a energia elétrica produzida é oriunda, em sua maior parte, de usinas hidrelétricas. 
Contudo, nos períodos de chuva escassa, essas usinas não produzem energia elétrica suficiente 
para suprir as necessidades da população. Outros tipos de usina são acionados para atender à 
demanda, mas os custos de produção de energia são maiores e as fontes de energia podem ser 
altamente poluentes e não renováveis. Diante disso, a economia de energia elétrica é de grande 
importância para a sociedade e para a natureza, preservando as fontes de energia não renováveis. 
Cite duas propostas para economizar energia elétrica nas suas atividades diárias. 

2. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, há um prédio que recebeu o prêmio de melhor edifício 
sustentável da América. Essa construção abriga o Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), 
inspirado em habitações tradicionais de povos indígenas. A cobertura desse prédio segue um 
modelo de habitação indígena, com duas partes (cascas) que possibilitam o resfriamento interno 
do prédio e captação de água da chuva, utilizada para irrigar o jardim e para lavagem de pisos e 
banheiros. A construção possui fachadas de vidro para aproveitar a luz natural e duas pequenas 
usinas solares fotovoltaicas que fazem dela um edifício autossustentável. Como as características 
citadas acima contribuem para o uso consciente de energia elétrica? E de outros recursos naturais? 
Como as habitações de povos indígenas garantem o conforto térmico? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os estudantes citem medidas como tomar banhos mais curtos, desconectar os 
aparelhos elétricos da tomada quando não estiverem sendo utilizados, ligar ventiladores ou 
aparelhos de refrigeração somente em dias muito quentes, etc. 

2. Espera-se que o estudante seja capaz de reconhecer que a cobertura em duas partes (cascas) 
contribui para o isolamento térmico da construção, reduzindo a necessidade do uso de aparelhos 
de refrigeração, mesmo em uma cidade conhecida por apresentar altas temperaturas. Espera-se 
que o estudante possa relacionar a fachada em vidro à redução da utilização de iluminação 
artificial. Além disso, espera-se que ele seja capaz de identificar que a captação de água de chuva 
reduz a utilização da água oriunda do sistema de saneamento da localidade e que as pequenas 
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usinas geram energia elétrica a partir da energia solar. Em sua pesquisa, espera-se que o estudante 
mencione, por exemplo, que as habitações indígenas, além de serem construídas com materiais 
locais e biodegradáveis, como a palha, garantem o conforto térmico por permitir que o vento passe 
entre minúsculas aberturas da cobertura. 


