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Avaliação da Implementação do Plano de Trabalho

Pontos Positivos:
I - A participação e entusiasmo dos alunos com o conteúdo. As perguntas eram pertinentes ao
assunto. Percebi que, embora já tivessem alguma informação sobre o tema, grande parte dos
termos técnicos eram novos para eles.
II - A apresentação com o projetor multimídia deu uma dinâmica na aula, recurso que não é
utilizado no dia a dia.
III – Pela participação dos alunos, percebi que o objetivo estava sendo alcançado.
IV - Na resolução dos exercícios, os alunos não tiveram grandes dificuldades para responder e
como a atividade era em dupla, um colaborou com o outro.
Pontos Negativos:
I – Dificuldade na apresentação dos trabalhos, pois os alunos, não estão acostumados a
apresentar trabalhos;
II – Alguns alunos não levaram as revistas e jornais que havia pedido na aula anterior, então, tive
que lançar mão de algumas reportagens sobre fontes alternativas e com alguns livros, eles
pesquisaram, leram, discutiram e foi apresentado em uma mesa redonda, momento em que os
alunos colocavam os seus pensamentos e conhecimentos.
Na avaliação observei a participação, interação, questionamentos, realização das tarefas,
comportamento e a discussão em mesa redonda.
O objetivo foi alcançado. Os alunos entenderam a o que é energia, onde, como ela é gerada
e como é transformada e utilizada para facilitar o dia a dia das pessoas, trazendo-as mais
conforto. Além disso, mostraram-se estar conscientes da necessidade de haver um consumo
consciente por parte da população e que a ação de cada um é fundamental para que isto
aconteça.

Plano de Trabalho Remodelado
Assunto: Formas e Fontes de Energia
Introdução
O conteúdo: Formas e Fontes de energia possui uma variedade enorme de
possibilidades de abordagem. Além das definições do tema propriamente dito, como por
exemplo:
“A energia não pode ser criada nem destruída, e que pode ser obtida pela transformação
de uma outra modalidade de energia já existente;”
“Tudo o que acontece, para todas as tarefas que realizamos, necessitamos de energia;”
“A principal fonte de energia da Terra é o Sol, que nos abastece direta ou indiretamente.
Diretamente, o sol proporciona luz e calor e, ao fazer isso, participa indiretamente de
outras fontes de energia, principalmente no que se refere à produção de energia elétrica,”
há necessidade de contextualização destes conceitos com as necessidades e realidade do
mundo contemporâneo, momento em que todos, principalmente os alunos, precisam
conhecer e se conscientizarem da energia que temos, como devemos utilizar e que o mal
uso destes recursos podem causar.

Desenvolvimento
1ª aula:
1- Apresentação de textos informativos. Anexos 1 e 2.
2- Questionamento junto aos alunos sobre:
I - De o onde vem a energia utilizada em sua casa?
II -De onde vem a energia utilizada no transporte?
III - Até quando teremos energia?
IV - Os animais e vegetais fazem uso dela?
V - Quais os impactos ambientais podem ser causados pela produção de energia elétrica?
Etc.
Apresentação de fontes de energia, sua classificação e diferenciação os recursos
renováveis dos recursos não renováveis.
As formas e fontes de energia serão apresentadas através de slides – Anexo 3 - em
aparelho audiovisual, inclusive os diversos tipos de transformações que ocorrem com a
energia .
Ao final da aula pedirei aos alunos que pesquisem em jornais e revistas sobre a
importância da geração de energia para o desenvolvimento tecnológico e o uso da energia
de forma consciente, além dos impactos ambientais que são gerados.
O meu objetivo:
Ao trabalhar este tema, além de colocar o aluno em contato com assuntos que fazem
parte do seu dia a dia, é conscientizá-lo em relação ao uso correto destas fontes de energia
e desenvolver uma postura cidadã em face às suas atitudes.
Bibliografia e sites sugeridos:
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard; MARTINS, José M.; SCHECHTMANN,
Eduardo; FERRER, Luiz C.; VELLOSO, Herick M. Companhia das Ciências. São
Paulo: Saraiva, 2011.

GEWANDSZNAJDER, Fernando. Ciências, O Planeta Terra, 6º Ano. São Paulo: Ática.
2011.

http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/Espa%C3%A7odoConhecimento/
Pesquisaescolar/EnergiaNuclear.aspx
http://revistagalileu.globo.com/Galileu/0,6993,ECT491586-1719,00.html
http://www.brasilescola.com/geografia/fontes-energia.htm

2ª aula:
De posse dessas reportagens, dividir a turma em grupos , que deverão discutir e
apresentar em mesa redonda as suas conclusões.

3ª aula:

Conclusão do assunto:
Organização de exercícios – Anexo 4 - que deverão ser respondidos em dupla e corrigidos
em aula.

Avaliação
Avaliar a participação dos alunos nas tarefas solicitadas.
Obsevar o domínio, as dificuldades e dúvidas apresentadas pelos alunos na resolução dos
exercícios.
Acompanhar o desempenho dos alunos na mesa redonda, fazendo os comentários
necessários.

Bibliografia
USBERCO, João; SALVADOR, Edgard; MARTINS, José M.; SCHECHTMANN,
Eduardo; FERRER, Luiz C.; VELLOSO, Herick M. Companhia das Ciências. São
Paulo: Saraiva, 2011.
GEWANDSZNAJDER, Fernando. Ciências, O Planeta Terra, 6º Ano. São Paulo: Ática.
2011.
Revista Nova Escola, Índice da edição 253, Junho/Julho 2012
Dossiê Terra: por uma Vida Sustentável no Século XXI, e o especial Energia para o
Futuro, publicados em 2009 pela Revista National Geographic.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3
Slides

Anexo 4
Exercícios
1- O que são recursos naturais renováveis? Dê exemplos.
2- O que são recursos naturais não renováveis? Dê exemplos.
3- Quais são as principais fontes, além do sol?
4- No Brasil, atualmente, tanto a gasolina obtida do petróleo e o álcool obtido da cana, são fontes de
energia para a movimentação da frota automotiva. Pensando em recursos naturais renováveis e não
renováveis, como você classifica o álcool e a gasolina? Por quê?
5- O gás natural e o gás liquefeito do petróleo (GLP) vão acabar algum dia, talvez não muito
distante. Que outro combustível ou fonte de energia poderá substituí-lo no fogo, para a preparação
de alimento? Justifique.
6- Os combustíveis fósseis armazenam energia química há milhões de anos. Cite três exemplos
desse tipo de combustível.
7- Por que é importante e necessária a pesquisa de fontes alternativas de energia, diferente das
fornecidas por combustíveis fósseis? Justifique em termos econômicos e ambientais.
8- Quais os problemas que o uso da energia nuclear pode trazer?
9- Que tipo de energia você usa em casa?
10- Você conheceu algumas fontes de energia: hidrelétrica, solar, eólica, de biomassa, nuclear e
geotérmica. Então, agora identifique entre elas as que possuem as características abaixo:
a- Energia dos ventos._________________________________
b- São exemplos dessa fonte o álcool e o biodiesel.____________________________
c- Originada de elemento radioativos.________________________
d- Captada por placas metálicas; não está disponível o tempo todo._______________________
e- Gerada por queda-d’ água._____________________________
f- Gerada pelo calor da Terra._____________________________

