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CONTEXTUALIZAÇÃO 

As fontes renováveis de energia são aquelas formas de produção de energia em que
suas fontes são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, contando com recursos
que se regeneram ou que se mantêm ativos permanentemente. Em outras palavras, fontes de
energia renováveis são aquelas que contam com recursos não esgotáveis (PENA R.F.A. “Fontes
renováveis de energia”; Brasil Escola, 2017). 

            Entre as fontes renováveis mais conhecidas estão: a energia eólica, a solar, a geotérmica
e a biomassa. A energia solar ou “a energia do Sol” pode ser convertida em eletricidade ou em
calor, como por exemplo, os painéis solares fotovoltaicos ou térmicos que geram aquecimento do
ambiente  ou  da  água.  A  energia  eólica  ou  ‘’a  energia  dos  ventos’’  pode  ser  convertida  em
eletricidade através de turbinas eólicas ou aerogeradores. A energia geotérmica ou “a energia da
terra” pode ser convertida em calor para o aquecimento do ambiente ou da água (PENA, R.F.A.
“Fontes renováveis de energia”; Brasil Escola, 2017). E a biomassa  é a quantidade de matéria
orgânica produzida em uma determinada área de terreno, com isso esta é a energia resultante da
decomposição de materiais orgânicos como, por exemplo: esterco, madeira, resíduos agrícolas,
restos de alimentos entre outros (CORTEZ, L.A.B. 2015).

Através disso, sabe-se da importância que é transmitir as diferenças entre as energias
não-renováveis e as energias renováveis aos alunos e também de sensibilizá-los dos impactos
causados  pelas  energias  não-renováveis  no  nosso  meio  ambiente.  Portanto,  o  objetivo  desta
intervenção foi sensibilizar os alunos com as consequências que as atuais energias mais utilizadas
podem causar no planeta e introduzir sobre as energias renováveis, focando especialmente na
energia eólica.

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

• Explicar a diferença entre os diferentes tipos de energia (não-renovável e renovável);

• Citar quais são as energias não-renováveis e quais são as renováveis;

• Sensibilizar eles com imagens de desastres nucleares;

• Apresentar a eles a atual matriz energética do Brasil;

• Introduzir sobre a energia eólica.



CONHECIMENTOS MOBILIZADOS

• Compreender as diferenças entre as energias não-renováveis e as renováveis;

• Saber quais as energias que são as não-renováveis e quais que são as renováveis;

• Se sensibilizar com os acidentes nucleares infelizmente já ocorridos;

• Conhecer a atual matriz energética do Brasil;

• Aprender o básico sobre a energia eólica.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Apenas o Data Show.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A intervenção será aplicada na turma 90 do 9º ano da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Presidente João Goulart e ocorrerá uma explicação de maneira expositiva dialogada
na duração máxima de uma hora sobre as energias existentes no nosso planeta. Primeiramente
serão explicados sobre as  energias  que causam os maiores  impactos  ambientais,  no  caso as
energias não-renováveis. No outro momento será explicado o foco do projeto, no caso as energias
renováveis, mostrando o quão importantes elas são para o nosso desenvolvimento e para o futuro
do planeta.  E através dessa explicação será introduzido o assunto de próximas intervenções: a
energia eólica.

Registro da Intervenção

A intervenção ocorreu no dia 30 de Agosto de 2017 na turma 90 do 9º ano da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Presidente João Goulart. O primeiro momento da intervenção foi
na maneira de uma aula expositiva dialogada sobre as energias,  quais as energias existentes
(energias  não-renováveis  e  energias  renováveis),  quais  as  diferenças  entre  os  dois  tipos  de
energia e também quais são os tipos de energia presentes em cada grupo. Através disso, foi
introduzido sobre a energia eólica.



Figura 1: Alunos escutando e participando da explicação sobre as energias



Figura 2: Alunos sensibilizados com os acidentes nucleares ocorridos no mundo.

Figura
3: Bolsista ID introduzindo sobre a energia eólica

Figura 4: Bolsista ID explicando o funcionamento dos aerogeradores



AVALIAÇÃO

Será avaliado a atenção dos alunos durante a exposição do conteúdo e a participação dialogal
deles com o assunto abordado na intervenção.
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