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Unidade 5  
Fontes de energia 
elétrica 

MATÉRIA E ENERGIA 
Propriedades físicas 
dos materiais 
 
Consumo consciente 
 
Energia Elétrica 

Reconhecer de onde vem a energia elétrica. 

Classificar as fontes de energia como reno-
váveis ou não renováveis. 

Nesta unidade, abordamos a energia elétrica e suas fontes, classificando tais fontes como renováveis 
ou não renováveis: 

• Apresente para os alunos a imagem de uma usina hidrelétrica e questione-os sobre o que é neces-
sário para seu funcionamento. É fundamental que os alunos percebam o papel da água nesse pro-
cesso, de modo que você deve garantir a abordagem desse aspecto nas discussões. Solicite aos alu-
nos que descrevam em que circunstâncias a energia elétrica está presente no cotidiano. Se neces-
sário, proponha uma reflexão sobre o uso da eletricidade em casa ou na escola.  

• É importante que você explore a origem da energia elétrica no contexto brasileiro. Questione os 
alunos a respeito do tema. Neste momento, o foco deve ser as usinas hidrelétricas. Aborde aspectos 
diversos sobre o tema, tais como o impacto ambiental causado pela construção dessas usinas. Você 
pode propor a construção de uma roda d’água para facilitar a compreensão dos alunos sobre como 
as usinas hidrelétricas produzem energia elétrica. Aborde alguns casos de usinas específicas no 
Brasil, se julgar interessante. 

• Converse sobre as formas como a energia elétrica é transmitida das usinas até as residências. Você 
pode utilizar imagens de torres de transmissão para dar suporte à discussão do tema. Converse a 
respeito de outras fontes de energia elétrica, tais como termelétricas (que usam combustíveis fós-
seis), geradores eólicos e energia fotovoltaica (que utiliza a radiação solar). Mostre exemplos e ima-
gens de usinas que produzam energia elétrica a partir dessas fontes. Ressalte os impactos ambien-
tais causados por essas usinas. 

• Amplie as discussões com os alunos abordando quais fontes de energia elétrica são renováveis e 
quais são não renováveis. É importante que os alunos reflitam sobre ambas e possam se conscien-
tizar a respeito do uso responsável das diferentes fontes, considerando formas de redução nos im-
pactos ambientais e na manutenção da matriz energética brasileira. 

• Proponha uma atividade aos alunos na qual eles investiguem o uso da energia elétrica no seu coti-
diano, seja na escola, seja em casa, classificando-a em renovável ou não renovável. Sistematize os 
dados construídos pelos alunos e avalie junto com eles as consequências dos usos que identificaram. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe 
e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que 
necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 
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Unidade 6  
Os materiais e o 
meio ambiente 

MATÉRIA E ENERGIA 
Consumo consciente 
 
Reciclagem 

(EF05CI05) Construir propostas coletivas 
para um consumo mais consciente, des-
carte adequado e ampliação de hábitos de 
reutilização e reciclagem de materiais con-
sumidos na escola e/ou na vida cotidiana. 

  

Nesta unidade, abordamos os materiais que compõem alguns objetos, incluindo produtos que consu-
mimos, considerando suas propriedades e refletindo sobre o consumo consciente. Nossas orientações 
e sugestões para esta unidade são: 

• Inicie as atividades mostrando aos alunos imagens de diversos objetos, propondo uma reflexão so-
bre os objetos que possuímos e a necessidade de tê-los ou não. Complementarmente, converse 
com os alunos sobre se tudo o que descartamos realmente pode ser considerado lixo. 

• Solicite aos alunos que reflitam sobre os materiais que compõem alguns objetos do cotidiano – tais 
como um aparelho de celular –, procurando identificá-los. 

• Explore com seus alunos as características de alguns objetos, tais como a capacidade de conduzir 
eletricidade ou de conservar calor. Questione os alunos sobre as características de alguns materiais, 
como: vidro, papel, plástico e metal. 

• Aprofunde as discussões sobre os objetos e materiais que os compõem. Neste momento, avaliar os 
impactos da produção de certos produtos sobre o ambiente é fundamental. Adicionalmente, ex-
plore a percepção dos alunos sobre a sua própria produção de lixo. É importante que eles percebam 
que o consumo de produtos desnecessários gera grandes quantidades de lixo. 

• Ao discutir os processos de reutilização e reciclagem como forma de reduzir os impactos ambientes, 
aborde diferentes aspectos que se relacionam com ambos, tais como os aspectos sociais. Explore a 
importância desses processos como fonte de renda para muitas pessoas. Apresente aos alunos as 
etapas de processamento do lixo que será reciclado, desde sua coleta, separação até o seu destino 
final. 

• Converse com seus alunos sobre o consumo consciente, enfatizando a necessidade de adoção de 
atitudes, como redução no consumo, reutilização de produtos e embalagens, descarte adequado do 
lixo e compartilhamento de boas práticas no manejo dos resíduos. As atitudes relacionadas aos 
“cinco R’s” são um ponto de partida bastante interessante nessa temática. Você pode propor ainda 
atividades de produção de instrumentos musicais ou brinquedos mediante a reutilização de mate-
riais. 

• É importante que a avaliação dos alunos ocorra de forma contínua e processual. Portanto, observe 
e avalie a participação e o envolvimento deles nas atividades propostas. Para cada conteúdo traba-
lhado, analise o que os alunos já conhecem e o que ainda precisa ser desenvolvido. Sempre que 
necessário, intervenha nas atividades no sentido de promover avanços na aprendizagem dos alunos. 


