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COMO GERAR ENERGIA COM 
ECONOMIA E EQUILÍBRIO  
COM O MEIO AMBIENTE?

São ferramentas para apoiar os educado-
res a organizar suas aulas para facilitar 
a aprendizagem dos temas previstos no 
currículo escolar, combinando a teoria 
com uma ou mais práticas de educação 
ambiental. 

A sequência sempre parte de uma per-
gunta que estimule o interesse do aluno, 
ou seja, um desa�o. Partindo desta ques-
tão, são apresentadas as etapas do trabalho 

pedagógico, em uma ordem sequencial 
para explorar diferentes olhares sobre o 
desa�o a ser solucionado.

A Base Nacional Comum Curricular 
desenvolvida pelo MEC recomenda que ao 
9º ano, o aluno seja capaz de propor inicia-
tivas individuais e coletivas para a solução 
de problemas ambientais da cidade ou da 
comunidade. Sendo assim, o desa�o des-
ta sequência didática é:

O que são e para que servem as 
sequências didáticas? 

Encontro 3
Preparação das práticas

ANTES DO ENCONTRO: Providencie 
os materiais para a produção das práticas 
do Aquecedor solar de água, Forno Solar 
e Lâmpada Solar. Para aumentar o enga-
jamento dos alunos e mostrar o quanto a 
montagem destes equipamentos pode ser 
simples e acessível, que tal convidá-los a 
se organizar para conseguir alguns dos 
materiais com suas famílias e comunida-
des? Pronti�que-se a trazer apenas o que 
eles não conseguirem ou tiverem acesso.

a. 10 min – Introdução: 
  Divida a turma em três grupos e apre-

sente os folhetos do “Aquecedor solar 
de água”, “Forno Solar” e “Lâmpada 
Solar”. 

  Peça a cada grupo para escolher a prá-
tica que pretende realizar e testar. Em 
seguida, distribua os folhetos corres-
pondentes a cada grupo e peça para 
que leiam cuidadosamente as instru-
ções de como fazer a prática escolhida. 

b. 35 min – Planejamento e pre-
paração das práticas: 

  Peça a cada grupo para identi�car as 
etapas de produção que dependem de 
tempo para secagem. Exemplo: para 
confecção da lâmpada solar, a garra-
fa PET será colada e precisa secar por 
24h. 

  Estas etapas deverão ser priorizadas 
neste encontro e �nalizadas no encon-
tro seguinte. 

  Auxilie os grupos a trabalhar nas eta-
pas prioritárias, cuidando para super-
visionar ou realizar as atividades que 
envolvam ferramentas cortantes ou 
materiais tóxicos. 

c. 5 min – Fechamento: 
 Momento de limpeza das ferramentas e 

guarda dos materiais para o encontro se-
guinte.

Encontro 4
Finalização 
e teste das práticas

ANTES DO ENCONTRO: Veri�que se 
todos os materiais estão disponíveis para 
a �nalização e teste das práticas. Cheque 
a previsão meteorológica para garantir 
que haja incidência solar su�ciente para 
demonstrar o funcionamento da prática. 
Planeje a realização da aula para o início 
do período escolar, pois algumas práti-
cas dependem de horas de exposição ao 
sol para funcionar. Assim, ao �nal do 
período, será possível checar o seu fun-
cionamento.

a.    5 min – Introdução: Convide os 
grupos a se organizarem novamente para 
�nalizar e testar as práticas já iniciadas. 
Peça para que se certi�quem de que as eta-

pas prévias tenham sido cumpridas, como 
por exemplo, a secagem completa da cola, 
entre outras.

b. 30 min – Finalização: Acompanhe 
a �nalização da montagem da prática com 
cada grupo, supervisionando e apoiando 
no que for necessário.

c. 10 min – Teste: Convide o grupo para 
preparar as condições necessárias para os 
testes. Dependendo da prática, será neces-
sário aguardar algumas horas para confe-
rir se o teste deu certo. Se necessário, com-
bine um encontro dos grupos no intervalo 
ou ao �nal do período para realizar esta 
conferência e registrar suas descobertas.

d. 5 min – Fechamento: Momento 
para descarte de resíduos, limpeza das 
ferramentas e guarda do que não for uti-
lizado. Como tarefa posterior, solicite aos 
grupos que elaborem um relato da expe-
riência, com suas observações do expe-
rimento ao longo de dias e horários dife-
rentes. Incentive diversos tipos de registro, 
como fotográ�co, jornalístico e cientí�co, 
com grá�cos e dados sistematizados.

Sugestões para disseminação:

  Que tal organizar uma feira de ciências 
com o tema “geração de energia bara-
ta e sustentável” na qual estas e outras 
experiências pesquisadas pelos alunos 
poderão ser expostas a toda a escola e 
à comunidade?

  Por que não adotar algumas das práti-
cas para o dia a dia da própria escola, 
a �m de reduzir custos com energia e 
tornar o ambiente escolar um exemplo 
de sustentabilidade?

  Que tal aplicar algumas dessas práticas 
em eventos comunitários organizados 
pela escola, como festas juninas e ou-
tras celebrações?

Lembre-se: Correlacionar a teoria com a 
prática é uma ferramenta poderosa para 
ampliar a �xação de conceitos e conectar 
a educação das crianças e jovens com a 
vida das pessoas. 

Visite nosso Blog e veja outras ideias:  

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook:  

facebook.com/institutobrasilsolidario Fo
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9o ANO
Área do conhecimento: Ciências da Natureza 

Unidade temática:  Vida e Evolução  

Contexto
Estima-se que em 2050, a população mundial seja de aproximadamente 10 bilhões de 
pessoas e mais de 60% estarão vivendo em cidades. Com a crescente urbanização, gerar 
energia barata e em equilíbrio com a natureza será cada vez mais desa� ador para a 
qualidade de vida dos seres humanos. 

Objetivo: Inspirar os alunos do 9º ano a propor soluções para a geração de energia 
barata e sustentável em suas comunidades.

Materiais didáticos: Para aplicar esta sequência didática você poderá contar e 
combinar os conteúdos e práticas dos seguintes materiais:

• Cadernos Temáticos: “Energia” e “Água”
• Práticas de educação ambiental: “Aquecedor solar de água”, “Forno solar” e 

“Lâmpada solar”, bem como os materiais indicados para confeccionar cada prática.
• Artigos, notícias de jornal, capítulos de livros, acesso à internet e outros materiais 

que possam fornecer dados e conteúdos sobre diferentes fontes de energia 
utilizadas pelo ser humano.

Infra-estrutura: Espaço disponível ao ar livre com bastante incidência solar para 
montagem e teste das práticas do Aquecedor Solar e do Forno Solar. Para a aplicação da 
Lâmpada Solar, é importante ter uma construção com acabamento interior em telhas ou 
brasilit. 

Duração: 4 encontros de 50 minutos

Encontro 1 
Sensibilização e Pesquisa

a. 15 min - Sensibilização inicial. 
Sempre que apresentar um conteúdo 
novo, introduza o assunto com uma sen-
sibilização. Este momento é importante 
para conectar o tema da aula ao dia a dia 
dos alunos. Proponha algumas pergun-
tas, deixe que os alunos re� itam sobre 
as situações e ouça suas contribuições. 
Questões sugeridas: 

  De onde vem a energia que aquece seu 
chuveiro, ilumina sua casa e cozinha 
seus alimentos? Respostas esperadas: 
Energia elétrica, a gás ou, em alguns 
casos, solar.

  Quem já passou por situações de cor-
tes ou falta de energia em casa ou no 
bairro? 

  Compartilhe o que viveu, sentiu e 
como solucionou a situação. Ex. pediu 
ajuda ao vizinho, passou alguns dias 
na casa de parentes, etc.

  Você sabe quanto dinheiro sua família 
gasta com a conta de luz e de gás? Esses 
gastos têm aumentado ou diminuído? 
Por que?

  O que mais você sabe sobre as fontes 
de energia que possibilitam nosso con-
forto?

b. 30 min - Pesquisa. Em seguida à 
sensibilização inicial, proponha aos alu-
nos que se reúnam em oito grupos para 

pesquisar sobre as seguintes fontes de 
energia usadas em suas casas, nos veícu-
los, nas ruas, no comércio e nas indús-
trias. 

 Cada grupo irá se ocupar de um dos se-
guintes tipos de energia:
• Eletricidade
• Gás
• Solar
• Gasolina
• Etanol
• Carvão
• Eólica
• Biomassa

Perguntas sugeridas para a pesquisa:

  Que tipos de equipamentos são movi-
dos por este tipo de energia?

  Que fonte(s) de recursos naturais po-
de(m) dar origem a este tipo de ener-
gia?

  Que processos são utilizados para ex-
trair ou produzir este tipo de energia? 
Como é produzida?

  Quais são os impactos ambientais des-
se tipo de energia, ou seja, como afeta 
a natureza?

  Quais são os impactos sociais desse 
tipo de energia, ou seja, como afeta as 
pessoas?

  Este tipo de energia é considerado lim-
po? Por que?

  Este tipo de energia é considerado re-
novável? Por que?

Curiosidades e outras informações 
levantadas.

 Durante o período da pesquisa, os alunos 
poderão acessar os recursos disponíveis e 
previamente preparados pelo professor, 
como livros, revistas, jornais, internet e 
os cadernos temáticos deste conjunto. 

Caso o tempo oferecido não seja su� cien-
te para � nalizar a pesquisa e responder a 
todas as perguntas, poderá ser dada aos 
grupos a chance de � nalizar a pesquisa 
em casa e trazer os dados organizados 
para a aula seguinte.

c. 5 min - Fechamento. Para � nalizar, 
faça um rápido resgate do que foi traba-
lhado ao longo do encontro e relembre os 
acordos para a próxima aula. 
Cada grupo deverá:

  Trazer os resultados de sua pesqui-
sa organizados no formato que achar 
mais adequado para apresenta-la, 
como cartaz, apresentação multimídia, 
vídeo, fotos, maquete, entre outros.

  Ensaiar a apresentação, para garantir 
que o conteúdo não ultrapasse 5 minu-
tos por grupo.

Encontro 2 
Seminário

a. 5 min – Introdução e prepara-
ção do seminário. Este momento 
será dedicado à organização do seminá-
rio. O professor irá sortear a ordem de 
apresentação dos grupos. 

b. 40 min – Seminário. À medida 
que os grupos se apresentam, auxilie o 
processo de aprendizagem, resgatando 
as perguntas norteadoras, gerenciando 
o tempo e convidando os demais alunos 
a contribuir com suas re� exões sobre o 
tema apresentado. Identi� que também 
quais são os tipos de energia mais conhe-
cidos e utilizados pela turma, bem como 
aqueles mais distantes de sua realidade.

c. 5 min – Fechamento. Para � nali-
zar, faça um breve resgate dos conteúdos 
abordados ao longo do encontro, pedin-
do a cada aluno que escreva um parágra-
fo sobre a ideia que mais lhe marcou a 
partir do seminário. 

Após a imersão dos alunos no conteúdo 
referente aos diferentes tipos de energia, 
informe-os que o desa� o dos próximos 
encontros será aplicar algumas práticas 
simples e econômicas que poderão ser 
utilizadas em sua comunidade para redu-
zir os gastos com luz e gás, a partir do uso 
da energia solar, fonte de calor e ilumina-
ção abundante em nosso país.
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a. 15 min - Sensibilização inicial. 
Sempre que apresentar um conteúdo 
novo, introduza o assunto com uma sen-
sibilização. Este momento é importante 
para conectar o tema da aula ao dia a dia 
dos alunos. Proponha algumas pergun-
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Questões sugeridas: 

  De onde vem a energia que aquece seu 
chuveiro, ilumina sua casa e cozinha 
seus alimentos? Respostas esperadas: 
Energia elétrica, a gás ou, em alguns 
casos, solar.

  Quem já passou por situações de cor-
tes ou falta de energia em casa ou no 
bairro? 

  Compartilhe o que viveu, sentiu e 
como solucionou a situação. Ex. pediu 
ajuda ao vizinho, passou alguns dias 
na casa de parentes, etc.

  Você sabe quanto dinheiro sua família 
gasta com a conta de luz e de gás? Esses 
gastos têm aumentado ou diminuído? 
Por que?

  O que mais você sabe sobre as fontes 
de energia que possibilitam nosso con-
forto?
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trair ou produzir este tipo de energia? 
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a natureza?

  Quais são os impactos sociais desse 
tipo de energia, ou seja, como afeta as 
pessoas?
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Caso o tempo oferecido não seja su� cien-
te para � nalizar a pesquisa e responder a 
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faça um rápido resgate do que foi traba-
lhado ao longo do encontro e relembre os 
acordos para a próxima aula. 
Cada grupo deverá:

  Trazer os resultados de sua pesqui-
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mais adequado para apresenta-la, 
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vídeo, fotos, maquete, entre outros.

  Ensaiar a apresentação, para garantir 
que o conteúdo não ultrapasse 5 minu-
tos por grupo.

Encontro 2 
Seminário

a. 5 min – Introdução e prepara-
ção do seminário. Este momento 
será dedicado à organização do seminá-
rio. O professor irá sortear a ordem de 
apresentação dos grupos. 

b. 40 min – Seminário. À medida 
que os grupos se apresentam, auxilie o 
processo de aprendizagem, resgatando 
as perguntas norteadoras, gerenciando 
o tempo e convidando os demais alunos 
a contribuir com suas re� exões sobre o 
tema apresentado. Identi� que também 
quais são os tipos de energia mais conhe-
cidos e utilizados pela turma, bem como 
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c. 5 min – Fechamento. Para � nali-
zar, faça um breve resgate dos conteúdos 
abordados ao longo do encontro, pedin-
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fo sobre a ideia que mais lhe marcou a 
partir do seminário. 

Após a imersão dos alunos no conteúdo 
referente aos diferentes tipos de energia, 
informe-os que o desa� o dos próximos 
encontros será aplicar algumas práticas 
simples e econômicas que poderão ser 
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zir os gastos com luz e gás, a partir do uso 
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poderão acessar os recursos disponíveis e 
previamente preparados pelo professor, 
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todas as perguntas, poderá ser dada aos 
grupos a chance de � nalizar a pesquisa 
em casa e trazer os dados organizados 
para a aula seguinte.

c. 5 min - Fechamento. Para � nalizar, 
faça um rápido resgate do que foi traba-
lhado ao longo do encontro e relembre os 
acordos para a próxima aula. 
Cada grupo deverá:

  Trazer os resultados de sua pesqui-
sa organizados no formato que achar 
mais adequado para apresenta-la, 
como cartaz, apresentação multimídia, 
vídeo, fotos, maquete, entre outros.

  Ensaiar a apresentação, para garantir 
que o conteúdo não ultrapasse 5 minu-
tos por grupo.

Encontro 2 
Seminário

a. 5 min – Introdução e prepara-
ção do seminário. Este momento 
será dedicado à organização do seminá-
rio. O professor irá sortear a ordem de 
apresentação dos grupos. 

b. 40 min – Seminário. À medida 
que os grupos se apresentam, auxilie o 
processo de aprendizagem, resgatando 
as perguntas norteadoras, gerenciando 
o tempo e convidando os demais alunos 
a contribuir com suas re� exões sobre o 
tema apresentado. Identi� que também 
quais são os tipos de energia mais conhe-
cidos e utilizados pela turma, bem como 
aqueles mais distantes de sua realidade.

c. 5 min – Fechamento. Para � nali-
zar, faça um breve resgate dos conteúdos 
abordados ao longo do encontro, pedin-
do a cada aluno que escreva um parágra-
fo sobre a ideia que mais lhe marcou a 
partir do seminário. 

Após a imersão dos alunos no conteúdo 
referente aos diferentes tipos de energia, 
informe-os que o desa� o dos próximos 
encontros será aplicar algumas práticas 
simples e econômicas que poderão ser 
utilizadas em sua comunidade para redu-
zir os gastos com luz e gás, a partir do uso 
da energia solar, fonte de calor e ilumina-
ção abundante em nosso país.
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educação

sequência 
didática

ambiental

COMO GERAR ENERGIA COM 
ECONOMIA E EQUILÍBRIO  
COM O MEIO AMBIENTE?

São ferramentas para apoiar os educado-
res a organizar suas aulas para facilitar 
a aprendizagem dos temas previstos no 
currículo escolar, combinando a teoria 
com uma ou mais práticas de educação 
ambiental. 

A sequência sempre parte de uma per-
gunta que estimule o interesse do aluno, 
ou seja, um desa�o. Partindo desta ques-
tão, são apresentadas as etapas do trabalho 

pedagógico, em uma ordem sequencial 
para explorar diferentes olhares sobre o 
desa�o a ser solucionado.

A Base Nacional Comum Curricular 
desenvolvida pelo MEC recomenda que ao 
9º ano, o aluno seja capaz de propor inicia-
tivas individuais e coletivas para a solução 
de problemas ambientais da cidade ou da 
comunidade. Sendo assim, o desa�o des-
ta sequência didática é:

O que são e para que servem as 
sequências didáticas? 

Encontro 3
Preparação das práticas

ANTES DO ENCONTRO: Providencie 
os materiais para a produção das práticas 
do Aquecedor solar de água, Forno Solar 
e Lâmpada Solar. Para aumentar o enga-
jamento dos alunos e mostrar o quanto a 
montagem destes equipamentos pode ser 
simples e acessível, que tal convidá-los a 
se organizar para conseguir alguns dos 
materiais com suas famílias e comunida-
des? Pronti�que-se a trazer apenas o que 
eles não conseguirem ou tiverem acesso.

a. 10 min – Introdução: 
  Divida a turma em três grupos e apre-

sente os folhetos do “Aquecedor solar 
de água”, “Forno Solar” e “Lâmpada 
Solar”. 

  Peça a cada grupo para escolher a prá-
tica que pretende realizar e testar. Em 
seguida, distribua os folhetos corres-
pondentes a cada grupo e peça para 
que leiam cuidadosamente as instru-
ções de como fazer a prática escolhida. 

b. 35 min – Planejamento e pre-
paração das práticas: 

  Peça a cada grupo para identi�car as 
etapas de produção que dependem de 
tempo para secagem. Exemplo: para 
confecção da lâmpada solar, a garra-
fa PET será colada e precisa secar por 
24h. 

  Estas etapas deverão ser priorizadas 
neste encontro e �nalizadas no encon-
tro seguinte. 

  Auxilie os grupos a trabalhar nas eta-
pas prioritárias, cuidando para super-
visionar ou realizar as atividades que 
envolvam ferramentas cortantes ou 
materiais tóxicos. 

c. 5 min – Fechamento: 
 Momento de limpeza das ferramentas e 

guarda dos materiais para o encontro se-
guinte.

Encontro 4
Finalização 
e teste das práticas

ANTES DO ENCONTRO: Veri�que se 
todos os materiais estão disponíveis para 
a �nalização e teste das práticas. Cheque 
a previsão meteorológica para garantir 
que haja incidência solar su�ciente para 
demonstrar o funcionamento da prática. 
Planeje a realização da aula para o início 
do período escolar, pois algumas práti-
cas dependem de horas de exposição ao 
sol para funcionar. Assim, ao �nal do 
período, será possível checar o seu fun-
cionamento.

a.    5 min – Introdução: Convide os 
grupos a se organizarem novamente para 
�nalizar e testar as práticas já iniciadas. 
Peça para que se certi�quem de que as eta-

pas prévias tenham sido cumpridas, como 
por exemplo, a secagem completa da cola, 
entre outras.

b. 30 min – Finalização: Acompanhe 
a �nalização da montagem da prática com 
cada grupo, supervisionando e apoiando 
no que for necessário.

c. 10 min – Teste: Convide o grupo para 
preparar as condições necessárias para os 
testes. Dependendo da prática, será neces-
sário aguardar algumas horas para confe-
rir se o teste deu certo. Se necessário, com-
bine um encontro dos grupos no intervalo 
ou ao �nal do período para realizar esta 
conferência e registrar suas descobertas.

d. 5 min – Fechamento: Momento 
para descarte de resíduos, limpeza das 
ferramentas e guarda do que não for uti-
lizado. Como tarefa posterior, solicite aos 
grupos que elaborem um relato da expe-
riência, com suas observações do expe-
rimento ao longo de dias e horários dife-
rentes. Incentive diversos tipos de registro, 
como fotográ�co, jornalístico e cientí�co, 
com grá�cos e dados sistematizados.

Sugestões para disseminação:

  Que tal organizar uma feira de ciências 
com o tema “geração de energia bara-
ta e sustentável” na qual estas e outras 
experiências pesquisadas pelos alunos 
poderão ser expostas a toda a escola e 
à comunidade?

  Por que não adotar algumas das práti-
cas para o dia a dia da própria escola, 
a �m de reduzir custos com energia e 
tornar o ambiente escolar um exemplo 
de sustentabilidade?

  Que tal aplicar algumas dessas práticas 
em eventos comunitários organizados 
pela escola, como festas juninas e ou-
tras celebrações?

Lembre-se: Correlacionar a teoria com a 
prática é uma ferramenta poderosa para 
ampliar a �xação de conceitos e conectar 
a educação das crianças e jovens com a 
vida das pessoas. 

Visite nosso Blog e veja outras ideias:  

www.brasilsolidario.org.br/blog 

Curta nossa página no Facebook:  

facebook.com/institutobrasilsolidario Fo
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