


 

 

Material Digital do Professor 

Ciências – 8º ano 
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A duração do dia e da noite é sempre a mesma? 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 2, Capítulo 4 

Bimestre 2º Bimestre 

Categoria Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não comerciais 
desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que licenciem as 
criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a redistribuição da obra da 
mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade Temática Terra e Universo 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Sistema Sol, Terra e Lua  

Habilidades (BNCC) 
(EF08CI13) Representar os movimentos de rotação e translação da Terra e analisar 
o papel da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação à sua órbita na 
ocorrência das estações do ano, com a utilização de modelos tridimensionais. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

Este material foi produzido com o objetivo de auxiliar os estudantes na compreensão da 

influência da inclinação do eixo de rotação da Terra na ocorrência das estações do ano. Por meio de 

exemplos extremos, como os polos terrestres, espera-se demonstrar a relação entre a incidência de 

luz solar nas diferentes estações do ano e as latitudes no globo terrestre. Com isso, pretende-se que 

os estudantes sejam capazes de: 

• compreender como a inclinação no eixo de rotação da Terra influencia na intensidade 
diferencial da incidência dos raios solares, em diferentes locais do planeta, ao longo do 
ano; 

• relacionar a intensidade diferencial de incidência dos raios solares com as mudanças de 
temperaturas médias das estações do ano. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. 
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Antes da exibição do vídeo  

Antes de iniciar o vídeo, solicite aos estudantes que investiguem os horários de “nascer” e  

pôr-do-sol em seu município. Essa investigação pode ser feita por meio da observação direta ou por 

meio de pesquisa em dados fornecidos por instituições astronômicas e meteorológicas como , por 

exemplo, no site do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São 

Paulo, disponível em: <http://www.iag.usp.br/astronomia/nascer-e-ocaso-do-sol> (acesso em: nov. 

2018).   

Durante a exibição do vídeo  

 Durante a exibição, peça que os estudantes anotem eventuais dúvidas no caderno para que 

possam ser respondidas posteriormente. 

Após a exibição do vídeo  

 Agora que os estudantes compreendem os fenômenos astronômicos e as condições que 

ocasionam as estações do ano, vamos ampliar esse tema para outras dimensões da vida em sociedade. 

 Um dos impactos das estações do ano no Brasil, em especial aos estados distantes da linha do 

equador, é o horário de verão. Apesar de ter sido decretado pela primeira vez no ano de 1931, sua 

aplicação tem sido alternada ao longo da história do Brasil. O horário de verão é uma medida que visa 

aproveitar o pôr-do-sol tardio, adiantando o relógio em uma hora, ampliando assim o tempo de luz 

natural até o início da noite. Sua principal defesa é em relação à redução no consumo de energia 

elétrica, uma vez que se reduz a necessidade de iluminação no início da noite. 

No ano de 2017 o Ministério de Minas e Energia encaminhou uma Nota Técnica à Casa Civil da 

Presidência da República informando que o horário de verão não se justifica mais pelo setor elétrico, 

isso porque, atualmente, não há redução real no consumo de energia elétrica devido à grande 

quantidade de aparelhos que permanecem ligados, como ventiladores e ares-condicionados. Com isso, 

o Governo Federal decidiu manter o horário de verão em 2018 e reavaliar a política para os anos 

seguintes. 

Com esses dados você pode promover uma roda de conversa com a turma, possibilitando que 

os estudantes manifestem sua visão sobre o tema utilizando argumentos de âmbito pessoal 

(preferência favorável ou não) e também baseados em questões econômicas, com base em pesquisas. 

Você pode fornecer reportagens sobre o assunto e outras fontes confiáveis de informação 

como: 

• Horário de verão. Ministério de Minas e Energia.  Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/web/guest/destaques-do-setor-de-energia/horario-brasileiro-
de-verao. Acesso em: nov. 2018. 

http://www.iag.usp.br/astronomia/nascer-e-ocaso-do-sol
http://www.mme.gov.br/web/guest/destaques-do-setor-de-energia/horario-brasileiro-de-verao
http://www.mme.gov.br/web/guest/destaques-do-setor-de-energia/horario-brasileiro-de-verao
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• Por que o governo avalia acabar com o horário de verão. Jornal Nexo. Disponível em: 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/21/Por-que-o-governo-avalia-acabar-
com-o-hor%C3%A1rio-de-ver%C3%A3o Acesso em: nov. 2018. 

• Governo reduz horário de verão para 2018. Agência Brasil. Disponível em: 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/governo-reduz-horario-de-verao-
para-2018. Acesso em: nov. 2018. 

  

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/21/Por-que-o-governo-avalia-acabar-com-o-hor%C3%A1rio-de-ver%C3%A3o
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/21/Por-que-o-governo-avalia-acabar-com-o-hor%C3%A1rio-de-ver%C3%A3o
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/governo-reduz-horario-de-verao-para-2018
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/governo-reduz-horario-de-verao-para-2018
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Desafios do uso sustentável de energia 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, Capítulo 7 

Bimestre 3º Bimestre 

Categoria Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que 
licenciem as criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a 
redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade Temática Matéria e Energia 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Fontes e tipos de energia 

Habilidades (BNCC) 
(EF08CI01) Identificar e classificar diferentes fontes (renováveis e não renováveis) 
e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

As mudanças climáticas, como o aquecimento global, trazem desafios ao desenvolvimento e 

ao avanço tecnológico que cause menor impacto no ambiente. Esse vídeo tem como objetivo 

apresentar fontes alternativas, renováveis e sustentáveis, como a energia solar, ressaltando as 

possibilidades e desafios de implementação dessas tecnologias. Espera-se que, ao fim do vídeo, os 

estudantes sejam capazes de: 

• reconhecer fontes renováveis e não renováveis de energia, bem como seus impactos 
ambientais; 

• relacionar como a energia obtida pela luz solar pode ser transformada em energia elétrica 
ou em energia térmica, sob as leis da termodinâmica; 

• compreender os desafios da utilização de fontes de energia alternativas e sustentáveis. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. Caso opte por 

fazer a exposição com os estudantes, como sugerido mais adiante, é recomendável reservar pelo 

menos mais uma aula para a pesquisa e construção de materiais informativos. 
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Antes da exibição do vídeo  

Apesar de ser uma tecnologia relativamente nova, a transformação da energia solar em 

energia elétrica já está presente em alguns equipamentos simples, como calculadoras, enfeites e até 

mesmo em carregadores de celular. Então, pode ser que os estudantes tenham contato com essa 

tecnologia, contribuindo para complementar a discussão gerada pelo vídeo. Sendo assim, pergunte 

aos estudantes se já utilizaram ou viram um aparelho que utiliza a luz solar como forma de obtenção 

de energia. Se possível, registre as respostas no quadro de giz para complementar a conversa. 

Durante a exibição do vídeo  

 Durante a exibição, peça que os estudantes anotem eventuais dúvidas no caderno para que 

possam ser respondidas posteriormente. 

Após a exibição do vídeo  

 Agora que os estudantes tiveram um contato maior com a energia solar, proponha uma 

pesquisa para conhecer diferentes tipos de aparelhos, ou até mesmo prédios, que utilizam essa 

tecnologia. Com os dados obtidos, proponha uma exposição de divulgação em sua escola.  

Por ser uma tecnologia ainda em instalação, há poucos locais em que pode ser observada em 

funcionamento. Porém, cada vez mais prédios estão ativando micro usinas de energia solar para 

diminuir a dependência e consumo da rede elétrica.  

 Veja no link a seguir a Usina Solar do Ministério de Minas e Energia, citada no vídeo. Além 

desse exemplo, existem outros prédios com mini usinas em funcionamento, veja: 

• Ministério de Minas e Energia – Distrito Federal. Disponível em:  
<http://www.mme.gov.br/web/guest/agendamento-usina-solar>. Acesso em: nov. 2018. 

• Parques Estaduais Villa Lobos e Cândido Portinari – São Paulo. Disponível em: 
<https://www.aestiete.com.br/noticia/a-dupla-funcao-do-sol-nos-parques-villa-lobos-e-
candido-portinari/>. Acesso em: nov. 2018. 

• AquaRio – Rio de Janeiro. Disponível em: <https://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/aquario-inaugura-nesta-quarta-feira-o-maior-telhado-solar-do-
brasil.ghtml>. Acesso em nov. 2018. 

• Agência Nacional de Energia Elétrica – Distrito Federal. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-
/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/16818935>. Acesso em: nov. 2018. 

• Parque Solar Nova Olinda – Piauí. Disponível em: 
<https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/maior-parque-solar-da-america-latina-e-
inaugurado-no-piaui.ghtml>. Acesso em: nov. 2018. 

 

http://www.mme.gov.br/web/guest/agendamento-usina-solar
https://www.aestiete.com.br/noticia/a-dupla-funcao-do-sol-nos-parques-villa-lobos-e-candido-portinari/
https://www.aestiete.com.br/noticia/a-dupla-funcao-do-sol-nos-parques-villa-lobos-e-candido-portinari/
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/aquario-inaugura-nesta-quarta-feira-o-maior-telhado-solar-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/aquario-inaugura-nesta-quarta-feira-o-maior-telhado-solar-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/aquario-inaugura-nesta-quarta-feira-o-maior-telhado-solar-do-brasil.ghtml
http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/16818935
http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/id/16818935
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/maior-parque-solar-da-america-latina-e-inaugurado-no-piaui.ghtml
https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/maior-parque-solar-da-america-latina-e-inaugurado-no-piaui.ghtml
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Com o uso desses dados, pode-se desenvolver com os estudantes uma exposição para a 

comunidade escolar, conscientizando acerca do uso de fontes de energia renováveis e alternativas. 

Assim, é possível analisar as fontes de energia utilizadas no cotidiano e incentivar a redução da 

dependência de fontes não renováveis que causam altos níveis de poluição, como a queima de 

combustíveis fósseis. 

Para isso, as seguintes questões podem orientar as pesquisas e a elaboração dos materiais: 

• Quais as implicações ambientais do uso da tecnologia para captação de energia solar? 

• Apesar de ser uma fonte renovável e praticamente sem emissão de poluentes, as 
hidrelétricas causam grandes impactos para instalação. Como as usinas de energia solar 
podem reduzir os impactos das hidrelétricas? 

• Quais os principais desafios da energia solar no que se refere ao armazenamento? Como 
superá-los? (Por exemplo, tendo em vista que a produção de energia solar em dias 
nublados e à noite é prejudicada, há necessidade de avanços tecnológicos no 
armazenamento de energia elétrica). 
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Quanta energia elétrica é utilizada em sua sala de 

aula? 

Referência do Livro do 
Estudante 

Unidade 3, Capítulo 9 

Bimestre 4º Bimestre 

Categoria Vídeo 

Tipo de licença 

Aberta do tipo Creative Commons – Atribuição não comercial (CC BY NC). 
É permitida a adaptação e a criação a partir deste material para fins não 
comerciais desde que os novos trabalhos atribuam crédito ao autor e que 
licenciem as criações sob os mesmos parâmetros, sendo permitida a 
redistribuição da obra da mesma maneira que na licença anterior.  

Unidade Temática Matéria e Energia 

Objeto de conhecimento 
(BNCC) 

Uso consciente de energia elétrica 

Habilidades (BNCC) 

(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. 

 

Orientações didáticas 

Objetivos de aprendizagem  

 Com a crise hídrica enfrentada em diversos estados brasileiros, a produção de energia nas 

usinas hidrelétricas pode ficar comprometida. Dessa forma, esse vídeo tem como objetivo propor aos 

estudantes que reflitam acerca do consumo consciente de energia elétrica no ambiente escolar, por 

meio de análise dos gastos com energia elétrica no cotidiano e a promoção de iniciativas para a 

redução do consumo. Dessa forma, espera-se que os estudantes possam: 

• estimar a energia elétrica consumida por sua sala de aula e também pela escola no período 
de um mês; 

• refletir acerca de alternativas visando a redução de gastos, com propostas de consumo 
consciente. 

 

Sugestão de abordagem 

A duração prevista para assistir ao vídeo e realizar as discussões é de uma aula. Caso opte por 

realizar apresentações à comunidade escolar, como sugerido a seguir, é recomendável reservar pelo 

menos mais uma aula para a preparação e a comunicação dos dados e conclusões.  
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Antes da exibição do vídeo  

Pode-se solicitar que os estudantes perguntem aos pais ou responsáveis qual foi o consumo 

do mês anterior de suas casas em relação ao número de pessoas que moram nelas. Essa informação 

pode ser utilizada para introduzir o tema do vídeo e para subsequente comparação com os dados da 

escola. 

Durante a exibição do vídeo  

 Durante a exibição, peça que os estudantes anotem eventuais dúvidas no caderno. Como o 

vídeo trata de unidades de medidas e cálculos, algumas pausas podem ser recomendáveis para auxiliar 

em eventuais dificuldades. 

Após a exibição do vídeo  

 Um dos pilares da sustentabilidade está na redução do consumo, tanto de artigos físicos, como 

roupas e acessórios, quanto de serviços. Atualmente, a eletricidade faz parte de nosso cotidiano, mas 

representa um desafio cada vez maior para suprir a demanda da população.  

Mesmo com a abundância de recursos hidrelétricos no Brasil, nosso país tem constantes 

necessidades de racionalização devido aos regimes de seca, cada vez mais frequentes e prolongados 

por causa de mudanças climáticas globais e regionais. 

Assim, mudanças em âmbito individual, coletivo e governamental se fazem necessárias para 

evitar crises de abastecimento de energia elétrica no futuro. Após o vídeo, espera-se que os estudantes 

estejam sensibilizados ao consumo de energia e que tenham capacidade de calcular e estimar os gastos 

médios da escola. Para isso, é necessário identificar os mais diversos aparelhos conectados à rede 

elétrica para que essa estimativa se aproxime da realidade. Se possível, apresente uma conta de luz da 

escola para comparação com as estimativas realizadas pelos estudantes. 

Para auxiliar nas propostas de redução do consumo, você pode apresentar aos estudantes a 

tabela do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), que mede a eficiência 

dos aparelhos elétricos. Os produtos elétricos são etiquetados pelo Inmetro e indicam uma letra, que 

varia de A (mais eficiente) até G (menos eficiente). A lista de produtos pode ser verificada no site do 

Inmetro que indica os modelos avaliados e sua eficiência energética, disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp> (acesso em: nov. 2018). Dessa forma, além do 

consumo de energia elétrica na escola, os estudantes também podem identificar aparelhos que 

poderiam ser substituídos por outros mais eficientes. Se possível, proponha que os estudantes 

organizem as informações coletadas e as iniciativas para serem apresentadas à comunidade escolar. 

Essa atividade pode ser feita por meio de ferramentas digitais, como sites e blogs, ou por meio de 

murais de divulgação e conscientização. 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas.asp

