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Prezado Educador

A Editora Horizonte, em parceria com a Eletronuclear, criou o Projeto “Energia no Brasil 

e no mundo”. Este projeto contempla escolas públicas com distribuição de material 

para alunos e professores: a revista “Jovem Informado” e esse Guia do Professor.

A revista “Jovem Informado” reúne informações apropriadas para a ampliação dos 

conhecimentos dos alunos sobre as diversas fontes de energia, seu consumo e utilização. 

o Guia do Professor orienta sua atuação em sala de aula, por meio de planos de aula 

apoiados em diferentes suportes de textos e imagens, abordando conhecimentos nas áreas 

de Geografi a, História, ciências, Biologia, entre outros, servindo de fonte de informação 

para conhecimento e pesquisa.

Nossa intenção é também dar condição ao aluno para desenvolver valores e atitudes 

que ampliem as possibilidades de realizar com maior autonomia as tarefas de seu dia 

a dia, tais como: interpretar e avaliar as informações veiculadas pela mídia, participar de 

discussões contemporâneas, valorizar a cultura, a sociodiversidade e a documentação 

histórica e geográfi ca, refl etir sobre problemas de sua comunidade e de seu país.

o projeto pretende fazer uma introdução ao estudo da energia, um tema de grande 

importância nas atividades humanas contemporâneas. Esperamos que este 

material contribua efetivamente para aprimorar a organização do currículo e do 

planejamento escolar. 

Desejamos a todos um bom trabalho!
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Energia no Brasil e no mundo
A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial e o desenvolvimento 

das máquinas a vapor e elétricas, o conceito clássico de força deu lugar  
a um novo conceito científico: o de energia.

Para que as máquinas funcionem é necessário que uma fonte lhes 
forneça energia. Por isso, dizemos que a energia nos informa sobre a 
capacidade que uma máquina ou sistema tem para realizar algum trabalho 
e, reciprocamente, que o trabalho mede a energia envolvida em  
um processo.

Desde que aprendeu a produzir energia, a humanidade passou por 
muitas mudanças em seu modo de vida. A energia permitiu avanços 
tecnológicos, como a criação de diversos aparelhos de uso doméstico 
(televisores, refrigeradores e máquinas de lavar roupa) e de uso comercial 
(máquinas copiadoras, bombas de gasolina e radares). Destacam-se 
também avanços no campo da medicina (equipamentos para exames 
e diagnósticos), da informática 
(microcomputadores) e da telefonia 
móvel (telefones celulares).

A energia não pode ser destruída, 
nem criada. Ela se transforma, muda 
de lugar e muitas vezes de nome, 
mas ao final de qualquer processo, 
descobrimos que a energia é tão 
essencial em nossas vidas que basta 
olhar ao redor e percebemos sua 
presença em casa, na escola, enfim, 
no mundo.

Boa aula!

TEMA
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energia:  
formas e fontes

energia Atividade 3

SugeStão de ciclo
8º e 9º anos do Ensino Fundamental.

oBjetivoS
Elaborar, individualmente e em 
grupo, relatos orais e outras formas 
de registros sobre o tema estudado, 
a partir de informações obtidas por 
meio de diversas fontes; identificar 
diferentes tecnologias que permitem as 
transformações de energia necessárias 
às atividades humanas hoje e no 
passado; confrontar diferentes 
explicações individuais e coletivas, 
respeitando diferentes opiniões, para 
reelaborar suas ideias e interpretações; 
identificar as transformações naturais 
ou induzidas pelas atividades humanas 
associadas aos ciclos de transformação 
de energia, reconhecendo a 
necessidade de preservar o ambiente 
em geral e, particularmente, em 
sua região; investigar processos de 
produção de energia por diferentes 
tecnologias tradicionais ou alternativas, 
valorizando a preservação dos 
recursos naturais.

durAção
3 aulas 

diSciplinAS
ciências Naturais, Língua Portuguesa, 
História. 

MAteriAl neceSSário
Revista “Jovem Informado”, 01 lata 
de refrigerante vazia; 02 rolhas 
(tamanho suficiente para tampar a 
lata); 01 chave de fenda; 01 canudo; 
01 tesoura; 01 caixa de tetrapack 
vazia; 02 pregos pequenos; arame; 01 
lamparina (ou espiriteira ou algumas 
velas); fósforo ou isqueiro; água. 

 1ª aula: Energia e suas fontes
1. Inicie a aula apagando as luzes da sala 
e perguntando para a turma o que eles 
acham de ter aula no escuro. Questione, 
também, o que eles achariam de viver 
num mundo escuro e frio? Em seguida 
pergunte aos alunos se eles podem per-
ceber alguma forma de energia na sala. 
Explique para os alunos que mesmo com 
a luz artificial apagada há na sala luz na-
tural (energia luminosa) e calor (energia 
térmica) que vem do sol, além do som 
(energia mecânica) e da energia química 
armazenada em nossos corpos e que nos 
permite falar, escutar, respirar etc. Acenda 
a luz e pergunte: se o sol apagasse, o que 
aconteceria com a vida na terra? E com os 
ciclos da água, do carbono? Anote as su-
gestões da turma na lousa. Em seguida, 
organize a classe em grupos e peça aos 
alunos que leiam o artigo “o planeta está 
ligado!” da revista “Jovem Informado” 
(pág. 4 a 7) e respondam às questões:
• o que é energia? Quais foram as pri-

meiras formas de energia utilizadas pelo 
homem? como o desenvolvimento cientí-
fico e tecnológico contribuiu para acabar 
com a escravidão e melhorar a qualidade 
de vida das pessoas? Quais são as princi-
pais fontes de energia? 

2. tomando por base as informações 
contidas na revista, qual ou quais delas 
seriam as mais adequadas para o Brasil? 
E para sua cidade? Por quê?

3. Quando os alunos terminarem de re-
gistrar suas respostas, organize uma 
votação na classe sobre quais seriam as 
fontes de energia que eles imaginam ser 
as mais adequadas para sua região. 
3. Proponha a leitura do artigo “As fontes 
de energia hoje”, da revista “Jovem Infor-
mado” (pág. 8 a 15). conclua a aula lem-
brando à turma que, independente da fon-
te, é fundamental evitar desperdícios como 
forma de preservar o meio ambiente.  
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linhas de transmissão são responsáveis pela distribuição de energia
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 2ª e 3ª aulas: Como funciona uma usina? 

1. preparando a hélice 
• com uma tesoura, recorte quatro quadrados de 
embalagem longa vida com a medida do lado igual ao 
tamanho da rolha. 
• com a tesoura (ou com uma faca) faça quatro cortes 
laterais na rolha, simetricamente opostos onde você vai 
encaixar os quadrados de embalagem longa vida. 
• Encaixe os quadrados de embalagem longa vida nos 
cortes, coloque um prego de cada lado da rolha e sua 
hélice estará pronta. 

1. comece a aula explicando para a turma 
que toda usina moderna funciona a partir 
da rotação de uma turbina, que faz girar 
um dínamo, produzindo eletricidade. o 
que muda de uma usina para outra é como 
se faz girar a turbina. Nas usinas termelé-
tricas (podem ser a carvão, petróleo ou 
mesmo as nucleares) é o vapor d’água. A 
grande pressão é que faz essa turbina gi-
rar. No caso de uma usina eólica, é o pró-
prio vento e no caso de uma hidrelétrica é 
a queda d’água que gira a turbina. Divida 
então a classe em grupos e proponha que 
realizem o experimento do Motor térmico 
para simular uma parte da produção de 
energia numa usina termelétrica.

2. Para completar a atividade, peça aos 
alunos que realizem um relatório apre-
sentando as etapas da produção do mo-
tor, as dificuldades encontradas na prepa-
ração e como eles as solucionaram. Para 
concluir o relatório, eles devem apontar 
as transformações de energia envolvidas 
no funcionamento do motor. 

3. Quando os grupos concluírem a experiên-
cia, socialize os resultados, enfatizando 
as soluções que os grupos desenvolve-
ram para os problemas e as transforma-
ções de energia térmica em mecânica (o 
calor – energia térmica – aquece a água e 
o vapor produzido faz a turbina girar, ge-
rando a energia mecânica).  

4. Finalize a aula retomando a leitura rea-
lizada pelos alunos, lembrando-os que 
esse tipo de motor nada mais é do que 
uma máquina a vapor, que foi o estopim 
da Revolução Industrial. 

2. preparando a caldeira
• utilizando uma chave de fenda, com 
cuidado faça um furo numa rolha e introduza 
o canudo, até que uma pequena parte dele 
(aproximadamente 0,5 cm) apareça do 
outro lado da rolha. corte a parte superior 
do canudo deixando aproximadamente 2 cm 
além do nível da rolha. 
• utilizando a fita crepe, faça uma ponta  
no canudo.
• coloque água até a metade da lata e 
tampe-a com a rolha. 

3. preparando a turbina 
• com o arame, prepare o suporte para a hélice que 
ficará acima da caldeira, de tal forma que o vapor que 
sai pelo canudo possa fazer com que a hélice gire. 
• Apoie a lata numa base (pode ser feita com tijolos, 
por exemplo), de tal forma que seja possível aquecê-
la com velas ou lamparina. 
• Acenda o fogo e aguarde até que a água ferva e 
o vapor assim produzido possa sair pelo canudo, 
fazendo girar a “turbina”. 

Pode-se gerar energia elétrica: por meio da força da água, do vento e da queima de combustíveis

experiMento do Motor térMico
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energia Atividade 4

radiação: 
Energia Nuclear

SugeStão de ciclo
Ensino médio.

oBjetivoS
Ler e interpretar textos de interesse 
científico e tecnológico; exprimir-se 
de forma oral e escrita com correção e 
clareza, usando a terminologia correta; 
procurar e sistematizar informações 
relevantes para a compreensão da 
situação-problema; articular o conhe-
cimento científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar; identifi-
car as usinas nucleares com usinas 
termelétricas; identificar diferentes 
usos da radioatividade e reconhecer 
que a energia nuclear, assim como 
outras fontes de energia, também é 
utilizada para beneficiar a humanida-
de; posicionar-se criticamente frente 
a situações-problema que envolvam 
conhecimentos científicos e/ou tec-
nológicos relevantes; reconhecer os 
limites éticos e morais que podem es-
tar envolvidos no desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia. 

durAção
3 aulas 

diSciplinAS
Física, Química, Biologia, sociologia, 
Língua Portuguesa, História. 

MAteriAl neceSSário
Revista “Jovem Informado”.

1. comece a aula conversando com a tur-
ma sobre como eles imaginam que será 
sua cidade daqui a cinco, dez e vinte anos. 
será que a população vai aumentar? E o 
que vai ocorrer com a demanda de ener-
gia da cidade? Vai aumentar também? 
como será possível suprir toda essa de-
manda de energia?  Anote as respostas 
da turma na lousa. 

2. Em seguida, peça aos alunos que re-
tomem o artigo “como produzir energia 
elétrica” (pág. 9 a 15 da revista “Jovem 
Informado”) e responda às questões: 
• Quais são as fontes de energia mais 
próximas de sua localidade? Quais são 
os aspectos positivos e negativos des-
sas fontes? 
• com base nesses dados, quais delas 
os alunos acham mais viável para sua 
região? 

3. Aguarde até que tenham lido e respondido 
à questão e converse com a classe sobre a 
existência de usinas hidrelétricas e nuclea-
res próximas da região onde vivem. Lembre 
a turma que a mesma energia elétrica que 
nos fornece luz, alimenta nossos computa-
dores, televisores, e toda uma infinidade de 
aparelhos que nos proporcionam conforto 
e bem-estar, também pode ser perigosa 
quando ocorre uma descarga elétrica (raio), 
quando tomamos um choque ou mesmo 
quando ocorre um curto-circuito que pode 
provocar um incêndio. ou seja, a mesma 
energia elétrica que nos ajuda a viver tam-
bém pode matar. uma usina hidrelétrica, 
além de alterar significativamente o meio 
ambiente durante sua construção, pode ter 
sua barragem rompida provocando diversos 
danos ambientais após sua instalação, por 
que temos tanto receio da construção de 
usinas nucleares? 

ainda no campo dos alimentos, uma aplicação importante é a irradiação para a 
conservação de produtos agrícolas, como batata, cebola, alho e feijão. Batatas 
irradiadas podem ser armazenadas por mais de um ano sem murcharem ou brotarem.

utilizAção nA AgriculturA

Fonte: comissão Nacional de Energia Nuclear -  http://www.cnen.gov.br/ensino/apostilas

 1ª aula: refletindo sobre a energia nuclear

raios gama meses de

meses de

armazenamento

batata irradiada

batata 
não irradiada

armazenamento

não apodrece
não brota

apodrecimento
germinação
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 2ª aula: Plebiscito
1. Inicie a aula explicando para a turma 
que nesta aula será feita uma discus-
são sobre a energia nuclear. Explique 
para a classe que, para podermos nos 
posicionar criticamente sobre um tema 
tão importante como esse, é necessário 
que estejamos bem informados. Para 
viabilizar essa postura crítica, organize 
os alunos em grupos e peça que leiam 
o artigo “Descobrindo energia do átomo” 
(pág. 16 a 19 da revista “Jovem Informa-
do”). cada grupo deve preparar uma ar-
gumentação favorável e outra contrária 
ao uso dessa fonte de energia. Quando 
os grupos terminarem essa parte da ati-
vidade, sorteie um deles para defender o 
uso da energia nuclear e outro grupo para 
questionar seu uso. organize um debate 
entre os representantes de cada grupo 

sorteado no qual você (professor) será o 
mediador. Estabeleça as regras do deba-
te com a classe (quanto tempo cada um 
vai poder falar, se haverá réplica, tréplica 
etc.). Durante o debate, os outros grupos 
formarão uma plateia que, ao final do 
dele, poderá eleger o grupo que venceu 
o debate. 

2. Finalize a aula comentando com a tur-
ma que o debate é uma forma de fazê-los 
refletir sobre o tema, não devendo ser 
tomado como competição e, portanto, o 
resultado dele (quem “ganhou”) não é o 
mais importante, já que todos ganham 
com a discussão de ideias. complemente 
sugerindo a retomada do artigo final “o 
desafio do futuro” (página 20 da revista 
“Jovem Informado”).
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a tecnologia nuclear é usada pela indústria 
farmacêutica nos processos de esterilização

usinas nucleares angra 1 e 2, em angra dos reis/rJ
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