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A fim de iniciar a execução do projeto sobre as Energias Renováveis, o conhecimento, por 

parte dos alunos, sobre algumas formas de energia é imprescindível, uma vez que, é a partir da 

concepção que os mesmos já têm 

aprendizagem significativa. 

Considerou-se como melhor forma de trazer algumas das diversas maneiras de obtenção de 

energia, a pesquisa, pois a esta

conhecimento. 

� Possibilitar o conhecimento sobre algumas formas de obtenção de energia;

� Realizar um comparativo entre energias renováveis e não renováveis;

� Problematizar a viabilidade da implantação das formas de obtençã

seus impactos. 
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PLANO DE ENSINO 

Dados de Identificação 

Bolsistas: Breno, Franciele, Graciela, Jossuele, Maurício, Renato, Tamiris e Tiago

Turmas: 201 e 202 Período: Manhã

Introdução 

A fim de iniciar a execução do projeto sobre as Energias Renováveis, o conhecimento, por 

parte dos alunos, sobre algumas formas de energia é imprescindível, uma vez que, é a partir da 

 sobre as formas de obtenção de energia qu

se como melhor forma de trazer algumas das diversas maneiras de obtenção de 

esta é um dos instrumentos que irão auxiliar na construção do 

Objetivos 

Possibilitar o conhecimento sobre algumas formas de obtenção de energia;

Realizar um comparativo entre energias renováveis e não renováveis;

Problematizar a viabilidade da implantação das formas de obtenção de energias, bem como 

Conteúdo Programático e Cronograma 

Assunto 
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Bolsistas: Breno, Franciele, Graciela, Jossuele, Maurício, Renato, Tamiris e Tiago 

: Manhã 

A fim de iniciar a execução do projeto sobre as Energias Renováveis, o conhecimento, por 

parte dos alunos, sobre algumas formas de energia é imprescindível, uma vez que, é a partir da 

sobre as formas de obtenção de energia que irá se constituir a 

se como melhor forma de trazer algumas das diversas maneiras de obtenção de 

é um dos instrumentos que irão auxiliar na construção do 

Possibilitar o conhecimento sobre algumas formas de obtenção de energia; 

Realizar um comparativo entre energias renováveis e não renováveis; 

o de energias, bem como 
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01 07/08/2014 

Apresentação de seminário pelas turmas:

201 

Eólica e Geotérmica

202 

Nuclear

02 14/08/2014 

Apresentação de seminário pelas turmas:

201 

Nuclear.

202 

Eólica e Geotérmica

03 27/08/2014 (T. 201) Apresentação dos bolsistas 

04 24/09/2014 Apresentação de esquemas de energias.

A metodologia norteadora de todas as atividades realizadas dentro do projeto é a metodologia de 

Projetos de Aprendizagem. 

 Notebook e Datashow. 

Antes da execução dessas aulas a professora já havia dividido a turma em grupos e pedido a 

pesquisa e a montagem do seminário. Durante 

apresentação dos seminários, enquanto nós bolsistas faremos nossas colocações e 

problematizações sobre cada uma das formas de obtenção de energia apresentadas.

Na aula 03, nós bolsistas, iremos apresentar de maneira sucinta tópic

apresentações dos alunos à respeito das energias.

apresentarão um esquema com a distribuição das diferentes formas de energias.
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Apresentação de seminário pelas turmas:

201 � Energias Renováveis – Biomassa, Hidrelétrica, Solar, 

Eólica e Geotérmica. 

202 � Energias Não – Renováveis – Petróleo, Termelétrica e 

Nuclear. 

Apresentação de seminário pelas turmas:

201 � Energias Não – Renováveis – Petróleo, Termelétrica e 

Nuclear. 

202 � Energias Renováveis – Biomassa, Hidrelétrica, Solar, 

Eólica e Geotérmica. 

Apresentação dos bolsistas sobre energias.

Apresentação de esquemas de energias.

Metodologia de Ensino 

todas as atividades realizadas dentro do projeto é a metodologia de 

Materiais 

Desenvolvimento 

Antes da execução dessas aulas a professora já havia dividido a turma em grupos e pedido a 

pesquisa e a montagem do seminário. Durante as aulas 01 e 02 os alunos irão realizar a 

apresentação dos seminários, enquanto nós bolsistas faremos nossas colocações e 

problematizações sobre cada uma das formas de obtenção de energia apresentadas.

Na aula 03, nós bolsistas, iremos apresentar de maneira sucinta tópic

apresentações dos alunos à respeito das energias. Para a próxima intervenção, aula 04, os alunos 

apresentarão um esquema com a distribuição das diferentes formas de energias.
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Apresentação de seminário pelas turmas: 

Biomassa, Hidrelétrica, Solar, 

Petróleo, Termelétrica e 

Apresentação de seminário pelas turmas: 

Petróleo, Termelétrica e 

Biomassa, Hidrelétrica, Solar, 

sobre energias. 

Apresentação de esquemas de energias. 

todas as atividades realizadas dentro do projeto é a metodologia de 

Antes da execução dessas aulas a professora já havia dividido a turma em grupos e pedido a 

os alunos irão realizar a 

apresentação dos seminários, enquanto nós bolsistas faremos nossas colocações e 

problematizações sobre cada uma das formas de obtenção de energia apresentadas. 

Na aula 03, nós bolsistas, iremos apresentar de maneira sucinta tópicos que faltaram nas 

Para a próxima intervenção, aula 04, os alunos 

apresentarão um esquema com a distribuição das diferentes formas de energias. 
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começaram. Coleção Informática para a Mudança na Educação. MEC. 
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Coleção Informática para a Mudança na Educação. MEC.  
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Aprendizes do futuro: as inovações 


