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Título: Energia elétrica e o transporte 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Nestas aulas, será desenvolvido o estudo das fontes de energia elétrica e de seu uso nos meios 

de transporte, como em metrôs, trens de superfície, alguns ônibus e carros híbridos, em substituição 

aos combustíveis fósseis. Essa questão é muito importante, pois une tecnologia, meio ambiente e so-

ciedade, o que possibilita aos alunos se tornarem mais críticos sobre questões que envolvem as van-

tagens e desvantagens do uso de fontes energéticas renováveis e não renováveis.  

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer as fontes de energia elétrica. 

• Conhecer o uso da energia elétrica no transporte e sua importância ambiental. 

• Reconhecer vantagens e desvantagens de veículos movidos a eletricidade. 

Objetos de conhecimento 

• Consumo consciente. 

• Energia elétrica. 

Habilidades 

• Reconhecer de onde vem a energia elétrica. 

A habilidade indicada acima é importante para consolidar o desenvolvimento das seguintes 

habilidades da BNCC: 

(EF05CI01) Explorar fenômenos que evidenciem propriedades físicas dos materiais – como 

densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, respostas a 

forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.) entre outras. 

(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidia-

nas e discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos.  

Recursos e materiais necessários 

Aula 1:  

• Barbantes.  

• Bases de isopor.  

• Cadernos.  
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• Computador.  

• Lápis coloridos. 

• Lápis preto. 

• Pequenos objetos de montagem (casas, animais, árvores). 

• Projetor de mídia.  

• Tintas coloridas.  

Aula 2:  

• Caderno.  

• Canetas hidrográficas. 

• Folhas de papel sulfite.  

• Lápis preto. 

• Material para pesquisa, como: livros, imagens, reportagens sobre as vantagens e desvan-
tagens da utilização de veículos movidos a combustíveis fósseis e veículos elétricos.  

Desenvolvimento 

Aula 1 – Conhecendo a energia elétrica  

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em semicírculo. 

Inicie a aula perguntando aos alunos:  

• A energia elétrica está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Como utilizamos a ener-
gia elétrica no dia a dia? Citem alguns exemplos. Espera-se que os alunos reconheçam a 
energia em aparelhos domésticos como TV, geladeira, ventilador, máquina de lavar, lâm-
padas, chuveiro, computadores, celulares, tablets, lanternas, nos automóveis, movendo 
metrôs e trens e todos os demais objetos que ligamos na tomada ou em baterias.  

Em seguida, questionar de onde os alunos acham que a energia elétrica provém. É bem prová-

vel que mencionem que vem dos fios elétricos das ruas e que indiquem que quando esses fios se rom-

pem a energia elétrica acaba e falta luz em suas residências. 

Em seguida, apresentar o vídeo De onde vem a energia elétrica? disponível na internet. Em 

seguida solicite aos alunos que respondam: 

• De onde vem a energia elétrica? Resposta esperada: força dos ventos, da energia do Sol, 
queima do gás natural e do óleo, força das águas, de pilhas, etc. 

• No Brasil, qual é a principal fonte de energia elétrica? Resposta esperada: usinas hidrelé-
tricas. 
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• Como a energia chega das usinas até as nossas casas? Resposta esperada: por fios que vêm 
das usinas, passam pelos campos, depois pelas ruas nos postes e chegam em casa pelas 
tomadas. 

Após esta atividade solicitar que os alunos em grupos de cinco integrantes produzam uma ma-

quete utilizando materiais variados de artes (base de isopor, barbantes, tintas, canetas e lápis colori-

dos, pequenos objetos ilustrativos de animais, árvore, pessoas), que ilustre uma das fontes de energia 

elétrica até a sua chegada às indústrias e residências. Durante as produções tire dúvidas e explique os 

pontos em que os alunos apresentarem quaisquer dificuldades. 

Aula 2 – Energia elétrica e o transporte 

Duração: uma aula de 40 minutos. 

Organização da turma: em grupos de quatro alunos. 

Nesta aula, vamos trabalhar as vantagens e desvantagens da utilização de veículos que utilizam 

combustível fóssil e outros que são elétricos. Para isso, promova uma aula invertida, em que os alunos 

devem realizar uma pesquisa e utilizar os resultados para realizarem uma atividade em sala de aula.  

Organize os alunos em grupo e entregue o material de pesquisa que foi previamente separado 

por você, professor. Oriente-os a fazerem pesquisas sobre as vantagens e desvantagens de se utilizar 

veículos movidos à combustível fóssil e veículos elétricos. Para nortear a pesquisa dos alunos faça as 

seguintes perguntas: 

• Qual tipo de veículo polui mais? 

• O que são combustíveis fósseis? 

• Quais as vantagens em se utilizar veículos movidos a combustíveis fósseis?  

• E as desvantagens? 

• Quais as vantagens em se utilizar veículos movidos a eletricidade? 

• E as desvantagens? 

Oriente que os alunos levem suas pesquisas escritas em tópicos no caderno, e que também 

levem para a sala de aula algumas fontes pesquisadas, como textos, revistas, livros, etc. 

Em aula, trabalhe o tema veículos elétricos, as vantagens e as desvantagens do seu uso, por 

meio da elaboração de uma campanha publicitária. O objetivo dessa proposta é que os alunos mobili-

zem os conhecimentos pesquisados e exercitem a argumentação. 

Dessa forma, solicite que os alunos, em grupos de quatro integrantes, produzam uma campa-

nha publicitária, na qual o objetivo seja convencer uma empresa a trocar sua frota de ônibus movidos 

a combustível fóssil (óleo diesel) por ônibus elétricos. Para orientação da proposta, liste na lousa os 

elementos que devem ser contemplados em uma campanha publicitária, como uma frase de fácil 
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memorização que resume as características de um produto, a mensagem central, vantagens de usar o 

produto, aspecto visual agradável e imagens que ilustram determinado produto.  

Após a elaboração da campanha, cada grupo deve apresentar sua proposta aos demais alunos 

da sala. 

Aferição de aprendizagem 

O acompanhamento da aprendizagem deve ser realizado durante todo o processo. Analise a 

participação dos alunos, engajamento nas discussões, o trabalho em equipe, as respostas às questões, 

as anotações no caderno, a relação com os colegas, o respeito ao posicionamento do outro e as ano-

tações no caderno. 

É possível também aplicar à turma as seguintes questões de autoavalição: 

• Consegui entender as aulas? 

• Fiz um bom trabalho? 

• Realizei as atividades no tempo estipulado pelo professor? 

• Entendi de onde vem a energia elétrica? 

• Consegui fazer a pesquisa solicitada? 

Questões para auxiliar na aferição  

1. Como se obtém a energia elétrica?  

2. Cite uma vantagem e uma desvantagem da utilização de ônibus e trens elétricos? E de carros 
particulares elétricos?  

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Da força dos ventos e das águas, energia do sol e queima de combustível 
fóssil, usos de pilhas e baterias. 

2. Resposta esperada: ônibus e trens – vantagem: são menos poluentes; desvantagens: rota limitada 
por cabos e trilhos. Carros – vantagem: menos poluentes; desvantagens: caro devido ao uso de alta 
tecnologia para o desenvolvimento e produção, tornando-se pouso acessível; demorado para car-
regar as baterias e bateria de curta duração, portanto apenas para percursos de curta distância. 


