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ENERGIA QUE TRANSFORMA
O desafio de se produzir um material educativo sobre eficiência energética e que fosse disponibilizado para as escolas brasileiras nos foi proposto pelo Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras, no âmbito do
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel. Ainda
mais desafiante foi construir uma metodologia de formação que atendesse às demandas das escolas por esse tema, fortalecendo a atuação
dos professores, especialmente, junto aos estudantes do segundo segmento do ensino fundamental e do ensino médio.

percebe que o projeto dinamizou as escolas, por conta de seu foco mais
prático e interdisciplinar. Desde o começo os educadores disseram se
sentir estimulados pelos materiais fornecidos, e destacaram sua qualidade, possibilitando o trabalho conjunto entre educadores de diferentes disciplinas em torno do projeto.
A conscientização passou a ser a principal ação na busca pela eficiência energética entre os educadores. A mudança comportamental
dos alunos é bastante percebida pelos educadores nas escolas. Atitudes como apagar as luzes ao encerrar as aulas, ou chamar atenção
à necessidade de manutenção das instalações elétricas da escola não
eram frequentes antes do projeto e, durante sua implementação já se
percebiam mudanças.

Desafio aceito e realizado: o projeto Energia que transforma é uma proposta pedagógica que prioriza o diálogo e fortalece a consciência dos
sujeitos sobre a importância do uso eficiente da energia para a preservação dos recursos naturais, valorizando aspectos da cultura e da história e observando a relação do homem com o ambiente que o envolve.

Vale lembrar que todos os materiais do kit Energia que transforma estão disponíveis no site do Futura (www.futura.org.br) e da Eletrobras/
ProcelInfo (http://www.procelinfo.com.br/).

Desde 2012, o projeto Energia que transforma já formou diretamente
mais de 1300 educadores nos estados da Bahia, Rio Grande do Norte
e Pernambuco, além de ter sido disponibilizado para os educadores do
Telecurso no Acre, Amazonas, Rio de Janeiro e, novamente, Pernambuco. Uma caminhada e tanto!

Então, caro educador, fique à vontade para conhecer e navegar pelos
materiais do Energia que transforma e se inspire nas histórias contadas
neste livro sobre as atividades desenvolvidas pelas professoras e professores da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

E a avaliação externa contratada para a etapa anterior de implementação do projeto nos dá indícios de que estamos no caminho certo: a
partir das falas dos educadores e gestores escolares entrevistados, se

CANAL FUTURA
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INTRODUÇÃO
ram na caminhada só puderam ser transpostas a partir de um princípio
comum a todos: mais do que respeitar diferenças, é necessário valorizá-las, já que ampliam modos de pensar e são fonte de enriquecimento
mútuo. É na prática democrática do diálogo, no exercício da escuta e da
argumentação que se expande nossa capacidade de enxergar e construir alternativas em comum acordo para o que considerarmos que seja
o bem da coletividade.

Esta publicação é resultado de uma parceria entre o Grupo Neoenergia,
por intermédio de suas concessionárias de energia – Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), Companhia Energética de
Pernambuco (Celpe), e Companhia Energética do Rio Grande do Norte
(Cosern) – e a Fundação Roberto Marinho, por meio do Canal Futura.
A parceria se concretizou em ações do projeto educativo Educação com
energia, envolvendo educadores dos três estados onde atuam as concessionárias da Neoenergia para o uso da metodologia e do kit Energia que
transforma, desenvolvidos pela Fundação Roberto Marinho/Canal Futura em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras, no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel.

Não por acaso, muitos dos educadores que participaram do Educação
com energia trabalharam temáticas ligadas à sustentabilidade e relacionaram as atividades desenvolvidas com questões socioambientais!
Na cadeia energética é preciso que cada cidadão do planeta, cada um
de nós, perceba seu papel como agente social: toda escolha, toda ação
causa impactos no contexto vivido, seja pela maneira como usamos
a energia disponível, nossos hábitos cotidianos de consumo, ou pelas
tecnologias que criamos e/ou escolhemos utilizar.

A metodologia e os materiais do Energia que transforma e as ações realizadas no âmbito do Educação com energia tiveram o propósito de
ampliar os espaços de reflexão e promover diálogos sobre eficiência
energética, disseminando informações sobre esse tema de forma integrada e contextualizada, além de mobilizar pessoas e comunidades
para o consumo consciente de energia.

Segue um breve relato da trajetória trilhada em conjunto entre o Grupo
Neoenergia, a Fundação Roberto Marinho e instituições parceiras nesta empreitada, uma experiência vivida ao longo de três anos com mais
de mil educadores dos três estados do Nordeste do Brasil, que fizeram essa aventura acontecer e dar frutos. Nesta publicação, em especial, se destacam os resultados colhidos a partir do ciclo de formações
que aconteceu de julho a setembro de 2015, envolvendo cerca de 700
educadores. Por meio de seus relatos de atividade, acreditamos que se
comprova a tese explicitada no Caderno 1 do Energia que transforma:
“De forma interativa e lúdica fica mais fácil identificar alternativas e fazer escolhas e acordos que contribuam para a eficiência energética no
Brasil e no mundo”.

Para alcançar esse propósito, além da atuação das equipes que integram os grupos da Neoenergia e da Fundação Roberto Marinho, foi imprescindível contar com muitas outras pessoas e instituições, em especial, educadores de diferentes localidades e culturas. O envolvimento
de diferentes atores exige que se aplique uma metodologia como a sugerida pelo Energia que transforma, baseada no diálogo e na promoção
da construção coletiva de conhecimentos. E foi assim, no encanto dos
encontros e desencontros, de consensos e dissensos, que muitas negociações e aprendizados aconteceram. Dúvidas e oposições que surgi7

“ENERGIA QUE
TRANSFORMA...
TRANSFORMA O QUÊ?
A GENTE MESMO!”
OBSERVAÇÃO DE UMA INTEGRANTE
DA TURMA DE FORMAÇÃO, SALVADOR

UM POUCO DESSA HISTÓRIA...
No ano de 2012, o Grupo Neoenergia e a Fundação Roberto Marinho
firmaram uma parceria com o objetivo de promover a reflexão e o diálogo sobre o uso eficiente e seguro da energia elétrica. Com esse objetivo, promoveram a formação de educadores nos estados da Bahia,
Pernambuco e Rio Grande do Norte, com o intuito de torná-los multiplicadores desses conceitos. Por intermédio dos representantes locais da Coelba, Celpe e Cosern para projetos educativos, e da equipe
de Mobilização Comunitária do Canal Futura, foram feitas articulações
e acordos com as secretarias estaduais e municipais de Educação para
convidar os professores. Paralelamente, uma instituição de pesquisas,
o Instituto de Estudos da Religião (Iser), foi chamada para acompanhar
e fazer a avaliação externa de todo o processo.

composto por:
- cinco cadernos temáticos
- dez episódios de vídeo da série televisiva Vida de república
- trinta spots de rádio da série Alô, João!
- cartaz da Linha do tempo
- jogo educativo Supereficiente
- folders

O primeiro ciclo de formação do projeto Educação com energia aconteceu entre os meses de abril e junho de 2013 nos três estados, envolvendo 640 educadores: 330 da Bahia; 112 do Rio Grande do Norte; 198
de Pernambuco. E contou com o apoio da Secretaria de Educação da
Bahia (SEC), por meio do Instituto Anísio Teixeira/Programa Ciência na
Escola; das secretarias de Educação dos municípios de Natal, Mossoró
e Parnamirim, no Rio Grande do Norte; e da Secretaria de Educação e
Esporte de Pernambuco (Seep). Segundo avaliação feita pelo Iser, após
esses encontros de formação do primeiro ciclo, o percentual de participantes que afirmou ter implementado a proposta foi de 68,5% na Bahia;
89% em Pernambuco; e chegou a 92% no Rio Grande do Norte.

O relatório do Iser sobre os resultados do projeto Educação com
energia, implementado com os materiais e a metodologia Energia que
transforma em 2013 constatou, a partir das falas dos educadores e
gestores escolares entrevistados, que “o projeto dinamizou as escolas,
por conta de seu foco mais prático e interdisciplinar. Desde o começo,
os educadores disseram se sentir estimulados pelos materiais fornecidos e destacaram sua qualidade, possibilitando o trabalho conjunto
entre educadores de diferentes disciplinas em torno do projeto. Nos
três estados, o aumento da abordagem problematizadora (para além
da conceitual) alcança mais de 50% de respostas dos educadores. Isso
se traduz em atividades pouco usuais para a rotina das aulas regulares, sendo exemplos: saídas a campo, estímulo à pesquisa e produção
de conhecimento, expressão em diferentes linguagens (rádio, teatro,
construção de experimentos, filmes) e gincanas educativas a partir
dos temas do projeto”.

Para colocar a proposta em prática, além de vivenciar a metodologia
Energia que transforma – uma metodologia de ensino-aprendizagem
interativa, lúdica e contextualizada – cada professor formado recebeu
o kit Energia que transforma, produzido pelo Canal Futura em conjunto
com o Ministério de Minas e Energia e a Eletrobras, no âmbito do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel. O kit é

O encerramento do primeiro ciclo de atividades do Educação com energia se completou com a apresentação, em feiras de ciências, de trabalhos realizados pelos alunos dos professores participantes, relacionados à energia. Quinze trabalhos foram premiados, considerando critérios como boas práticas de energia que possam ser disseminadas nas
escolas, interação com a comunidade, inovação e entusiasmo do grupo.
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EDUCAÇÃO
COM ENERGIA
2015

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
No ano de 2015 foram realizadas 22 oficinas de formação nos três estados – Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Desses encontros,
que aconteceram entre julho e setembro, participaram ao todo 681
educadores, sendo 304 da Bahia, 198 de Pernambuco e 179 do Rio
Grande do Norte.
Enquanto no primeiro ciclo de formações, em 2013, a participação dos
educadores deu-se por intermédio das secretarias estaduais e municipais de Educação, em 2015 a adesão dos professores foi independente
e voluntária: as inscrições foram feitas pela internet, diretamente com
a concessionária de cada estado, responsável por promover e organizar
os encontros. Mesmo assim, como mostram os relatos aqui reunidos, a
grande maioria dos educadores que compareceu atua na rede pública
de ensino. Na Bahia, as duas últimas turmas formadas em Salvador
foram convidadas pela Secretaria de Educação, reunindo uma média
de 70 professores no Instituto Anísio Teixeira (IAT), envolvido no projeto
desde o início. Já em 2013, o relatório do Iser apontou que a conjugação com o Programa Ciência na Escola, promovido pela Secretaria de
Educação da Bahia/IAT, havia favorecido um aumento da efetividade
do Energia que transforma.
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A OFICINA

compartilhar no encontro. Todos eram colados num painel em forma de
árvore. Em algum momento, era feita a leitura nos termos escritos nos
papéis. Essa dinâmica também foi utilizada para encerrar o dia;

Os encontros de formação, também chamados de oficinas, tiveram
duração de 16 horas divididas em dois dias. Nesse período, depois de
uma breve apresentação do projeto Educação com energia, os participantes eram incentivados a explorar o material do kit, sempre experimentando a metodologia do Energia que transforma com dinâmicas
e atividades que pudessem ser adaptadas à sala de aula. Para completar, a metodologia era apresentada de forma interativa para que os
participantes, então em grupos, exercitassem o planejamento de uma
atividade que pudesse ser aplicada na prática, utilizando a metodologia e os materiais do Energia que transforma.

• fotografia do grupo e termo de autorização de imagem (30 minutos)
– apresentação e preenchimento do termo para que os participantes
autorizassem o uso da sua imagem em fotografias, seguida de organização do grupo para uma foto coletiva;
Almoço

• dinâmica do carteiro (30 minutos) – atividade para aquecer o grupo,
uma espécie de “dança das cadeiras”. A pessoa que ficava de pé era
o “carteiro”. Ele dizia trazer uma carta e escolhia uma característica
das pessoas a quem ela se destinava. Todos os que se encaixassem
nessa característica trocavam de lugar. Quem sobrasse de pé ocupava o posto de carteiro. Participantes comentaram que esta atividade
“quebra-gelo” trabalha a atenção;

O ROTEIRO
“Às vezes, a gente quer determinar o que o aluno vai fazer e esquece que
ele é um agente pensante”, declarou uma professora da segunda turma
de Natal, na roda de conversa que se seguiu à dinâmica do rodízio.

• dinâmica de rodízio para reconhecimento e apresentação dos cadernos do kit (2 horas) – atividade realizada para estudo dos materiais.
Cada grupo estudava um dos cadernos e preparava uma forma de
apresentá-lo. Essa apresentação era feita em rodízio, com representantes de cada grupo circulando por todos os outros. Esses “itinerantes” chegavam ao grupo vizinho e apresentavam o seu material em
três minutos. Depois, pelo mesmo tempo, ouviam uma explanação dos
integrantes do grupo que os havia escutado. Isso acontecia simultaneamente em todas as equipes, até que os representantes de cada uma
delas tivessem passado por todas as outras, sempre seguindo essa dinâmica. O rodízio se encerrava quando os itinerantes retornavam aos
seus grupos de origem. Foi uma das dinâmicas mais apreciadas pelos
educadores de todas as turmas. “Nela, se sente o entrelaçamento dos
temas dentro do material do kit”; “Esses livros são integrados, é como
o entendimento do corpo humano,” comentaram os participantes;

Considerando que as turmas de educadores são formadas por públicos diversos de agentes pensantes, muitas vezes houve necessidade
de adaptar o roteiro elaborado para as oficinas ao perfil da turma, à
cultura local e ao tempo disponível. Com algumas variações, o roteiro
de atividades realizadas nas oficinas de formação foi o seguinte:
Primeiro dia

• credenciamento (30 minutos) – recepção dos participantes e lista de
presença;

• dinâmica de integração (30 minutos) – com os participantes organizados em roda, todos aqueciam as palmas das mãos e depois aproximavam umas das outras, sentindo a energia vibrar. Depois, cada um
pegava um chocolate, junto com uma palavra motivadora. Quem quisesse podia fazer um comentário sobre essa palavra;

• exibição do primeiro episódio da série Vida de república – Eficiência
energética nas residências e leitura de imagens (1 hora) – os participantes rememoravam alguns itens do que foi exibido e levantavam reflexões sobre seu cotidiano, além de possíveis temas para trabalhar com
os alunos em sala de aula. Alguns comentários: “O vídeo provoca identificação entre os jovens”; “A linguagem é bem acessível”; “É legal porque
o adolescente fica curioso para ver o próximo episódio. E nós também!”;

• pesquisa de avaliação do projeto (1 hora e 30 minutos) – representante
do Iser apresentava a pesquisa e aplicava o questionário com os participantes. Após a coleta, seguia-se breve apresentação de resultados da
edição anterior, mostrando o propósito do instrumento aplicado;

• apresentação institucional do projeto Educação com energia e da proposta da oficina (30 minutos);

• dinâmica da bola da vez (30 minutos) – atividade de avaliação oral utili-

• dinâmica da árvore das expectativas (30 minutos) – cada participante

zada para encerrar o dia: quem estava com a bola na mão dizia uma pa-

escrevia em uma tarjeta de papel o que esperava e o que trazia para
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todologia, com a ideia de passar a bola aos participantes quando eles
iam planejar atividades, utilizando a sugestão de método apresentada;

lavra para expressar como foi o dia e passava a bola adiante, até que todos tivessem falado. Uma observação feita por um professor mostrou o
interesse do grupo pela metodologia do projeto: “Vocês se incluírem na
atividade é uma coisa muito interessante, um exemplo para nós”;

• dinâmica da dança matemática (30 minutos) – utilizada para formar
grupos. Todos dançam ao som de uma música, enquanto uma operação matemática ia sendo montada no quadro. Quando a música
cessava, os participantes se dividiam em grupos, cada um com o número de pessoas equivalente ao resultado da operação. Segundo um
professor da primeira turma de Natal, “é uma bagunça com decência,
quebrou todo um padrão”;

Segundo dia

• dinâmica da teia energética (30 minutos) – dinâmica de aquecimento
para instigar o tema e fazer um levantamento do conhecimento prévio
do grupo sobre o assunto. Um participante fazia o movimento de lançar
uma palavra relacionada à energia para outro, direcionando seu lance
com o olhar e com as mãos. Quem a recebia passava adiante, lançando
uma nova palavra, relacionada à que recebeu. E assim seguia o movimento. Algumas das habilidades trabalhadas: atenção, coordenação,
trabalhar com o corpo. Em alguns lugares a atividade foi substituída pela
dinâmica de passar uma bola de encher de um para o outro, com os pés.
A Bola com os pés também foi realizada depois da apresentação da me-

• audição interativa dos spots (2 horas) – cada grupo escolhia um dos
temas dos 30 spots do Alô, João!. Todos ouviam os que foram selecionados, procurando descobrir qual o tema de cada um. Um dos participantes observou: “Primeiro a gente percebe que tudo está interligado,
depois consolida, reconhece qual é o nosso”. Depois, os grupos apresentavam os seus temas de forma criativa. A construção dessas apre15

Os participantes se dividiram em grupos para planejar uma atividade. Depois, todos apresentaram seu plano e quem quisesse fazia perguntas ou complementava com sugestões. Com frequência, algumas
das dinâmicas vivenciadas na oficina estiverem presentes nos planos
apresentados pelos grupos, indicando satisfação dos participanbtes
com o que haviam experimentado;

sentações favoreceu o improviso e a identificação dos participantes
com o assunto abordado. Um deles disse: “Esta dinâmica a gente vai
utilizar, independente do Projeto, para sair daquela rotina de explicar
em sala de aula”. Professores de escolas nas quais exista rádio escolar
pensaram em veicular os spots e incentivar os alunos a produzir peças
sobre eficiência energética. Outros levantaram a ideia de se articularem com rádios comunitárias locais para divulgá-los, mobilizando a
comunidade;

• dinâmica dos 3 Qs (30 minutos) – uma forma de avaliação oral, antes
da aplicação do questionário para avaliação escrita. Cada participante completa as três frases: que bom que...? Que pena que...? Que tal
se...?. Alguns dos comentários foram: “Que bom saber que estamos
no caminho certo”; “Que tal levar isso realmente para a sala de aula
e aprofundar o assunto com nossos alunos e familiares?”; “Que bom
que a proposta não foi trazer o conteúdo, que a gente pode já ter, ou
buscar – isso é uma capacitação mesmo!”;

• apresentação da metodologia do projeto Energia que transforma (1
hora) – exposição do diagrama com as etapas do método, no qual o
conceito de cada uma delas era revelado. As atividades vivenciadas
eram rememoradas para perceber a “mandala” do diagrama aplicada
na prática, favorecendo a compreensão de que a apresentação teórica,
após atividades motivadoras, trocas e reflexões, pode facilitar a apreensão do conteúdo. Os educadores afirmaram que o entendimento
da metodologia ficou mais fácil após terem vivenciado as atividades:
ao visualizar as etapas na mandala, iam reconhecendo o que haviam
experimentado, dando concretude à teoria. A recapitulação do roteiro vivenciado deixou claro, também, que o esquema da metodologia
em etapas serve apenas para fins didáticos e que a ordem pode ser
transgredida, de acordo com os objetivos estabelecidos e o tempo disponível – a própria estrutura de roteiro aplicada na oficina não segue
à risca o passo a passo do modelo apresentado. Questionou-se, com
os professores, qual seria o momento adequado para introduzir uma
apresentação teórica/conceitual, ou seja, onde entrariam os conteúdos curriculares. Eles entenderam que a metodologia pode ser aplicada em sala de aula com qualquer conteúdo que se queira abordar,
como eficiência energética ou outros temas;

• questionário de avaliação da oficina (15 minutos) – modelo simples,
com perguntas objetivas e espaço para comentários;

• dinâmica integradora de encerramento (15 minutos) – atividade para
agradecer a presença e fechar com afetividade. Em quase todas as
turmas foi feita uma roda de toré, dança indígena cujos passos eram
embalados pelas vozes dos participantes, entoando o som das vogais
do seu nome.
Esse percurso poderia ser – e foi – alterado, enxugando ou acrescentando atividades segundo as necessidades do momento e o perfil do
público. As duas atividades-chave, de experimentação da metodologia
e exploração do kit, realizadas em todas as oficinas com os participantes divididos em grupos, foram o rodízio de exploração dos cadernos e
a audição interativa dos spots do Alô, João! com apresentação criativa
de um tema escolhido por cada grupo. Os participantes expressaram
seu entusiasmo, não só por apreciarem uma forma diferente de trabalhar, apropriando-se de conceitos e vivenciando uma construção
coletiva de conhecimentos de forma lúdica, mas também porque as
dinâmicas proporcionam “que se vá entendendo o material como um
quebra-cabeça”.

Almoço

• dança das cartas (30 minutos) – na volta do almoço, cartas do jogo
Supereficiente já estavam penduradas em um varal pela sala, enquanto uma música tocava. Todos eram chamados a dançar, circulando
pelo espaço. Quando a música parava, formavam-se duplas. Cada
um lia uma pergunta para a sua dupla. Se não soubessem a resposta,
pediam ajuda ao grupo maior. Se ninguém soubesse, o gabarito era
consultado. Os professores pensaram em usar cartas com perguntas
elaboradas pelos alunos para essa dinâmica;

Assim como o material é um conjunto que se interliga como um quebra-cabeça pela forma como a sua narrativa foi estruturada, um roteiro de
oficina também é uma unidade que se interliga, nas quais as peças, ou
as atividades, podem ser encaixadas de formas variadas. Mas é preciso
cuidar para que essas variações mantenham a coerência da estrutura
narrativa e, para isso, deve haver sempre um elemento de ligação entre
o que veio antes e o que virá depois de cada uma das atividades.

• plano de atividade (2 horas e 30 minutos) – proposta de fechamento
para o encontro, com a aplicação prática do que foi vivenciado e da
teoria apresentada e discutida na elaboração de um plano de aula.
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A METODOLOGIA
E O MATERIAL

Na avaliação dos encontros de formação, os educadores valorizaram
os conteúdos do kit Energia que transforma e apontaram como um dos
maiores ganhos as atividades experimentadas e, a partir dessa vivência, a compreensão de um método de ensino-aprendizagem que pode
tornar a dinâmica da sala de aula mais atrativa para os estudantes.
Em uma turma de Recife, uma das participantes ponderou: “Quando
voltarmos para o nosso lugar, que não tem essa tecnologia tão potente, com quais elementos da minha realidade vou poder construir isso?
Mexe com a nossa criatividade!”.

“UMA METODOLOGIA
EFICIENTE, PRÁTICA E QUE
PROMOVEU A CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO, TANTO
NA FORMA COMO NO
MATERIAL APRESENTADO”

E, como comprovam os relatos de atividades enviados pelos participantes, os conteúdos do kit pedagógico do Energia que transforma foram
mesmo utilizados para promover discussões abrangentes sobre o tema,
favorecendo experiências interdisciplinares. Vale informar que é possível
baixar os cinco cadernos do kit e os 30 spots do Alô, João!, além de visualizar os dez programas da série Vida de república e o programa do professor no site do Procel (www.procelinfo.com.br/energiaquetransforma).
Outros materiais, além dos que compõem o kit, também foram utilizados
pelos educadores como recurso para dinamizar a construção coletiva de
conhecimentos sobre energia, com base na metodologia proposta.

COMENTÁRIO DE UM PARTICIPANTE
DE ASSU - RN, NO QUESTIONÁRIO DE
AVALIAÇÃO DA OFICINA
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grama, por exemplo. Como afirmava Paulo Freire: “A leitura de mundo
precede a leitura da palavra”. Ler um vídeo é como ler o mundo, vemos
e interpretamos aquilo que está sendo mostrado utilizando o repertório que cada um de nós traz.

A metodologia do projeto Energia que transforma se fundamenta na construção coletiva de conhecimentos. De início, atividades motivadoras têm
o propósito de despertar interesse, curiosidade e vontade de conhecer o
tema. O uso de materiais pedagógicos serve para disparar reflexões, instigar a troca de ideias e proporcionar observações ampliadas da realidade.
A realização de atividades complementares aprofunda temas, incentiva o
posicionamento crítico e autônomo dos sujeitos e a interação no grupo.

• A pergunta como instrumento de trabalho – no método interativo de ensino-aprendizagem a pergunta é uma das principais ferramentas. Portanto, deve ser sempre utilizada para provocar as pessoas a falar o que pensam e sabem. É importante ressaltar isso para evitar o uso de perguntas
que induzam a audiência a verbalizar uma resposta esperada. Ao optar
por um método interativo, que propõe a construção coletiva de conhecimentos a partir dos saberes e percepções dos participantes, deve-se estar atento para o uso da pergunta com o fim de escutar, e não de afirmar.

Durante o período de realização das oficinas de formação, no próprio processo de apresentar a metodologia e seu modo particular de promover
aprendizagens, foram sendo levantadas dúvidas e reflexões que possibilitaram descobertas a respeito da teoria experimentada. A prática ia pedindo para ser traduzida em palavras para que o método fosse exposto em
detalhes, propiciando que todos pudessem apreender e incorporar, mais
do que uma proposta metodológica, uma lógica à sua prática educativa.

• Abertura para contradições – se o objetivo é promover uma construção de conhecimentos, visões opostas, críticas e contradições devem
ter espaço assegurado. Um diálogo interativo requer que os interlocutores possam questionar e contradizer o que está sendo exposto por
qualquer um dos membros do grupo.

Alguns exemplos das descobertas feitas sobre esse modo de fazer são
traduzidas em palavras, a seguir.

• A organização circular do grupo – a ordenação em roda favorece a horizontalidade da relação entre participantes: todos se veem e ninguém
está à frente ou atrás, ninguém acima ou abaixo. A forma também é
discurso, o círculo desenha e explicita a condição de igualdade entre
os participantes.

• A amplificação das vozes – “A linguagem é um espaço de lutas e negociações. E, sendo lugar de construção do real, ela é indissociável
da disputa do poder simbólico,” dizem Inesita Soares de Araújo e Janine Miranda Cardoso1. O espaço aberto para todas as falas nessa
disputa também se revela na equalização do volume das vozes: o
uso do microfone cabe se todos os participantes tiverem suas falas
amplificadas. Como as turmas eram formadas por uma média de 40
participantes, foi possível falar/ouvir quase todo o tempo sem usar
microfone. O artifício de amplificar apenas a voz do mediador vale
quando é preciso dar o comando de uma atividade em meio ao tumulto natural de uma dinâmica, como no rodízio, ou na dança das
cartas, por exemplo.

• A liberdade de participar ou não – o respeito à diversidade requer que
se aceite a decisão de cada um se integrar às atividades propostas de
maneiras alternativas, seja por motivos de condição física – as grávidas, por exemplo, preferiram apenas observar a Dinâmica do carteiro,
por conta da correria – ou por desconforto, como alguns participantes,
que não gostavam de dançar e preferiram caminhar pelo espaço. Mas
é preciso evitar que alguém fique de fora o tempo todo, só observando, porque um “espião” pode intimidar os outros.

• O uso do silêncio – vivemos em uma sociedade que tem como tra-

• A imagem como recurso pedagógico – o método de ensino-aprendiza-

ço cultural preencher os espaços sonoros. O silêncio em ocasiões
de gente reunida costuma provocar estranhamento. E, nas oficinas,
esse é um recurso usado para provocar a audiência a falar. Quando o mediador lança um questionamento e a resposta demora a vir,
o incômodo provocado pelo silêncio acaba instigando um dos participantes a se manifestar. E a primeira fala acaba suscitando uma segunda... Assim, sustentar o silêncio após ter lançado uma pergunta
provocadora é uma técnica utilizada para induzir a audiência a falar.

gem proposto pode ser aplicado mesmo sem o uso de qualquer recurso audiovisual, embora, na oficina, se dê ênfase aos materiais do kit
Energia que transforma. O audiovisual tem a propriedade de provocar
as pessoas a falar sobre o que viram e o que sabem sobre o(s) assunto(s) abordado(s), favorecendo um processo interativo de construção
de conhecimento, principalmente quando o mediador faz provocações
e aponta conexões entre falas da audiência e imagens exibidas. Outros
recursos, como uma aula de campo, dramatizações ou fotos também
podem ser utilizados para promover essa troca. Aliás, conceitos e teorias também podem ser introduzidos por meio de imagens, num dia-

1 Soares de Araújo, Inesita e Miranda Cardoso, Janine. Comunicação e saúde. RJ: Fiocruz, 2007, p. 57
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Em uma das turmas de Salvador, um grupo apresentou em seu plano
de atividades uma visão sobre o professor-mediador, que dinamiza a
roda de conversa, instiga questionamentos, levanta conceitos e faz associações a partir da fala dos próprios alunos, incentivando a pensar e
agir de maneira autônoma: “Quanto mais poder você dá para o menino, mais à vontade ele se sente para produzir”, disse um educador. Em
relação à metodologia, um dos participantes, de Natal, referindo-se à
possibilidade de os alunos mobilizarem seus pais para atitudes de eficiência energética, declarou: “Nessa metodologia que a gente trabalhou
aqui dá para fazer multiplicadores”.

“VENHA CÁ,
PENSE COMIGO,
VAMOS ACHAR A
SOLUÇÃO”

E isso é exatamente o que se esperava da aplicação desta proposta pedagógica no projeto Educação com energia! Como foi dito no caderno
1 do kit Energia que transforma: “Educador e educandos têm oportunidade de refletir sobre seu papel no mundo, abrem espaços de diálogo
para negociar a vida social e constroem conhecimentos sobre energia,
respeitando valores humanos e diversidade cultural. Cada um tem a sua
maneira particular de fazer análises e associações, de se posicionar criticamente diante da realidade, inovar, criar e visualizar possibilidades de
ação, partilhar sentidos e experiências. No processo de ensino-aprendizagem que valoriza a autoexpressão e a negociação de diferentes pontos
de vista, cada sujeito fortalece sua identidade e, também, o sentimento
de pertencer a uma comunidade com a qual se identifica, o que propicia
um clima favorável à construção de alternativas comunitárias de ação”.

TRECHO DE
PARÓDIA CRIADA
POR GRUPO DE
TRABALHO DE UMA
TURMA, EM NATAL
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EXPECTATIVAS
DOS EDUCADORES:
MAIS UMA
FORMAÇÃO?
Na avaliação feita pelos participantes ao final das oficinas em 2015, o
índice de satisfação foi muito alto, mais de 90% se declararam motivados
a atuar como multiplicadores da metodologia Energia que transforma. O
relatório do Iser sobre os resultados alcançados em 2013 já havia identificado essa motivação. Sessenta a 70% das respostas apontavam que
os educadores pretendiam continuar utilizando os materiais do projeto,
no futuro para promoção de hábitos relacionados à eficiência energética.
Exemplo dessa prática continuada pode ser constatado no caso de Pedro Alves, um dos educadores do Rio Grande do Norte cujo relato de
atividades foi destacado: ele participou do primeiro ciclo de formações,
em 2013, e tomou a iniciativa de vir ao encontro da formação realizada
em Natal, em setembro de 2015. Lá, relatou que, neste ano, aplicaria a
proposta do Energia que transforma pela terceira vez, pois ela já tinha
sido incluída em seu planejamento anual – “um bimestre é sempre dedicado a trabalhar com eficiência energética”. Em 2014, Pedro mobilizou
duas professoras da sua escola a utilizarem a metodologia e o material
do Energia que transforma. Elas já haviam adotado essa prática antes
mesmo de terem participado de um encontro de formação do projeto,
experiência que tiveram pela primeira vez em 2015.
A vontade de dar continuidade ao trabalho também se manifestou entre os participantes da formação em 2015, com a criação de grupos de
conversa on line após os encontros, favorecendo a comunicação direta
entre eles. Questionamentos, ideias e imagens de trabalhos realizados
foram intercambiados, incentivando uns aos outros a desenvolver atividades dentro da proposta do Energia que transforma.
Ao final de cada encontro de formação foi feita uma avaliação oral, em
que muitos professores expressaram seu entusiasmo em relação ao que
haviam vivido. “Quando a gente vem para um curso ou capacitação pen21

ao final do encontro, fez uma observação pertinente: “Às vezes, não se
percebe o conteúdo que é trabalhado através do lúdico”.

sa logo, ‘aquela coisa chata‘, mas aqui não foi. Foi uma oficina de saberes,” declarou um participante da primeira turma de Caruaru. Integrantes
da terceira turma de Salvador complementaram, destacando a diferença
entre oficina e curso, ou palestra: “A oficina é prática, tem interatividade.
A palestra, ou curso, é informativa. O público não interage, só ouve”.

Um evento inesperado ilustra a surpresa de aprender brincando: um
casal de professores precisou trazer seu filho de seis anos à formação.
Logo na chegada, o menino recebeu papel e canetas para desenhar e
se distrair enquanto o grupo trabalhava. Mas, no início daquela tarde, o
garoto foi incluído na Dinâmica da teia energética. E seguiu interagindo
com o grupo na oficina, dentro da sua perspectiva: participou da dramatização sobre o tema de um spot, deu palpites sobre o cartaz elaborado
por outro grupo, fez e respondeu a perguntas na dança das cartas. Na
avaliação oral de encerramento da oficina, o pai da criança contou que,
ao fim do primeiro dia, perguntou à mulher: “Mas cadê o conteúdo desse
negócio?” E que, na manhã seguinte, último dia da formação, a criança
acordou os pais muito cedo, querendo encontrar logo as “professoras”.
Os três vieram e participaram juntos. A conclusão a que chegou esse pai:
“Brincando, aprendemos muita coisa sobre energia”. Mas ele conta que
só teve essa percepção quando a oficina acabou. No dia seguinte, a mãe
do menino enviou mensagem de texto para o grupo, dizendo: “Desde
que acordou, está reclamando porque não vai ter mais aula com as professoras. Deixaram saudade. Marcou muito na mente dele”.

Além disso, nos questionários, comentários positivos, afirmando a satisfação com o encontro foram comuns. Por exemplo: uma professora
de Vitória da Conquista comentou que estava saindo “muito satisfeita
com o evento e a metodologia aplicada. Me sinto apta a passar o conteúdo e metodologia para os alunos e no meio em que vivo”.

O DESAFIO DE SEDUZIR
OS PARTICIPANTES
Mas nem tudo são flores, também há espinhos, confrontos, conflitos:
“Não aprendemos nenhum conteúdo técnico, o que me decepcionou
muito, pois esperava aprender algo além da metodologia,” comentou
um participante de Salvador ao responder ao questionário. Ele não foi
o único a criticar, outras vozes fizeram coro, pois há quem não se identifique com a proposta metodológica, discordando do modo de conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Todos tiveram liberdade de
expressar seu pensamento, como fez uma participante, em Recife: “O
professor hoje precisa fazer diferente, quase fazer pirueta para chamar
a atenção dos meninos. Mas eu acredito que precisa primeiro aprender
os conceitos, para depois ver essa parte”. Um participante de Caruaru,

O desafio de seduzir o grupo de participantes a se envolver no processo
lúdico de ensino-aprendizagem, transposto a cada encontro do Energia
que transforma, muitas vezes é similar ao que os professores terão de
encarar com seus alunos e com a comunidade escolar. Nas conversas e
reflexões durante as oficinas, os professores falam sobre os desafios que
irão encontrar para colocar em prática a proposta do projeto. O seguinte
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depoimento surgiu no bate-papo de abertura de um dos encontros realizados em Salvador: “Toda transformação é contestada, é demorada, é
complicada”. O propósito de mobilizar pessoas a adotar hábitos eficientes para preservar os recursos combina com os desejos manifestados
por outra professora dessa mesma turma: “Tenho vontade de ver mudança de atitude nos meus alunos, não só com energia, mas com coleta
seletiva, sustentabilidade. Porque a gente não tem isso incorporado!”.

“FOI UMA
OFICINA DE
SABERES”

Em uma das turmas de Natal, refletindo sobre maneiras de mobilizar pessoas e comunidades para o uso eficiente de energia, um participante afirmou: “O pontapé inicial deste projeto tem que ser com a sensibilização dos
profissionais da escola. Achei muito interessante a forma como vocês conduzem este trabalho e é isso que a gente tem que fazer – instigar a participação. É isso que eu vejo de interessante, a metodologia, esse dinamismo”.

PARTICIPANTE
DE CARUARU,
EM PERNAMBUCO

Vale ressaltar que dois dias, ou 16 horas, foram suficientes para apresentar a proposta do projeto e fazer uma vivência breve com a metodologia e os materiais do kit, mas a apropriação desses elementos por
cada educador se dá gradualmente, na aplicação prática desse modo
de pensar ao elaborar seus planos de aula, no modo de fazer junto com
os alunos, dentro do seu contexto.

“FOI IMPACTANTE!
CONSCIENTIZADOR”
PARTICIPANTE DE
FEIRA DE SANTANA,
NA BAHIA

PLANOS DE ATIVIDADE
Em 2015, a proposta do Educação com energia para os educadores
envolveu, além das 16 horas de oficina, a realização de uma atividade
complementar de pelo menos 4 horas, que completaria a formação de
20 horas, com direito a certificado. Consistia na elaboração de um plano
de atividade, seguida de sua realização e do relato da experiência, que
compreendia um texto sobre a vivência e algum registro em imagens.

“FOI UM
REENCONTRO
COM O MEU
FAZER E SABER”

Até a data acordada para o envio dos trabalhos, no início de outubro de
2015, foram enviados 258 planos. Alguns casos relatam a ampliação do
projeto para fora dos muros da escola, por meio de visitas a parques de
geração de energia e, também, em atividades de mobilização da comunidade de entorno das escolas. “Seria importante que esse projeto também
fosse desenvolvido nos centros comunitários de cada bairro,” sugeriu um
dos participantes de Salvador, no questionário de avaliação da oficina.

PARTICIPANTE DE NATAL,
NO RIO GRANDE DO NORTE

Todos compartilharam experiências interessantes, que formaram um
rico acervo, e apresentaram os desdobramentos do projeto na prática.
O material que segue dá voz a eles, incríveis educadores que fizeram
este projeto acontecer e que resolveram relatar suas vivências. A eles,
toda a nossa admiração!
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DESTAQUES

BARREIRAS
O trio de professoras, Fernanda Kohler e Maristela Malinowski e Mássia Couto Conceição, desenvolveu em conjunto atividades sobre o consumo consciente de diferentes formas de energia na Escola Municipal José Cardoso de
Lima. Para integrar o grupo e fazê-lo perceber que o corpo humano também
gera energia, fizeram a Dinâmica da energia das mãos. Os alunos responderam
a uma enquete sobre seus hábitos diários de consumo de energia, que serviu
para avaliar que tipo de consumidores eles são e quais hábitos poderiam ser
modificados. A exibição de um vídeo da série Vida de república, seguida de leitura de imagens, incentivou questionamentos relacionados às práticas diárias
de economia de energia em suas casas. Formaram-se grupos e cada um pesquisou um eletrodoméstico: quem foi seu criador, ano de invenção, história
do equipamento, evolução ao longo do tempo, valores de consumo, potência,
entre outros itens.
Na roda de avaliação, cada aluno resumiu, em uma palavra, uma atitude que
passará a adotar em relação ao consumo de energia. As professoras consideram que o projeto sensibilizou-os ainda mais sobre o consumo consciente de
energia. “Já é possível observar pequenas mudanças de hábitos que, certamente, ao longo do tempo, resultarão numa queda no valor das contas, além
de estarmos formando cidadãos conscientes e que se preocupam com o meio
ambiente”, dizem.
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FEIRA DE SANTANA

“FOI DE GRANDE
RELEVÂNCIA ESSE
MOMENTO DE TROCA
DE SABERES, NUMA
PERSPECTIVA DE
SENSIBILIZAÇÃO
PARA O USO CONSCIENTE
DA ENERGIA”

A professora Jocivanda Bandeira Queiroz propôs uma reflexão sobre o consumo de energia com 45 alunos do 7º ano da Escola Municipal Deputado Luís
Eduardo Magalhães. Apresentou à turma o kit do Energia que transforma para
que o manuseassem e observassem com atenção. Exibiu os episódios 1 e 10
da série Vida de república e, em seguida, formou dois grupos de debate, cada
um responsável por um episódio. Com base no que assistiram, eles usaram
as expressões “fala sério” ou “com certeza” para concordar ou discordar das
questões abordadas. A turma brincou de fazer perguntas e respostas com as
cartas do jogo Supereficiente: em círculo, um aluno girava uma garrafa PET.
Quando ela parava, o colega para quem a garrafa estivesse apontando deveria
responder a uma das perguntas contidas nas cartas. Para finalizar, os alunos
montaram um quadro de curiosidades baseado no conhecimento adquirido
no dia de atividades, com o título: “você sabia?”
“As turmas interagiram e compreenderam com clareza o objetivo das atividades aplicadas, deram depoimentos e até falaram em mudança de hábitos.
Foi de grande relevância esse momento de troca de saberes, numa perspectiva de sensibilização para o uso consciente da energia. O material de apoio
perpassa várias questões energéticas bastante significativas para a vida do
ser humano,” conclui Jocivanda.

JOCIVANDA BANDEIRA QUEIROZ
27

Renato Barros Gibson Simões, professor do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) trabalhou com dez alunos, do 2º e 3º anos
do Curso de Eletromecânica, o conceito de eficiência energética em sistemas
de iluminação e ar-condicionado.
Após a exibição do primeiro episódio da série Vida de república, a turma foi
dividida em dois grupos. O primeiro expôs sobre a eficiência energética em
sistemas de iluminação, com foco na comparação entre as lâmpadas LED e as
fluorescentes. Foram abordados conceitos e mecanismos: funcionamento de
cada tipo de lâmpada; processo de fabricação; consumo de energia elétrica;
potência elétrica; luminosidade; índice de eficiência energética (lúmens por kW
consumido), dentre outros dados técnicos, e descarte correto de lâmpadas. O
grupo ainda realizou uma dramatização que abordou situações de desperdício
de energia e ações de eficiência energética em iluminação.
A outra equipe falou sobre eficiência energética em sistemas de ar-condicionado, com foco na comparação entre os split convencionais e os do tipo inverter. Foram abordados: conceitos sobre sistema de refrigeração; processo
de fabricação; consumo de energia elétrica; potência elétrica; capacidade de
refrigeração; coeficiente de eficiência energética (rendimento, dado em BTU/h
por kW consumido), dentre outros dados técnicos, e descarte correto dos
aparelhos, sobretudo do gás refrigerante. O grupo dramatizou situações de
desperdício de energia e ações de eficiência energética nesses equipamentos.
As apresentações foram reforçadas com exercícios práticos de cálculo de carga térmica do ar-condicionado da sala de aula e de redimensionamento do
sistema de iluminação da sala.
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SALVADOR
O professor de Matemática Deusdete Muniz de Almeida Filho abordou as
consequências judiciais e econômicas do ‘gato de energia’ com 108 alunos do
1˚ ano do Ensino Médio do Colégio Estadual de Monte Gordo. A turma leu textos do Caderno 2, assistiu ao segundo episódio da série Vida de república e
ao videoclipe MiauMiau – Fazer gato é sofrência, disponível no site da Coelba.
Depois, o tema foi debatido pelo grupo. Um eletricista foi à sala de aula dar
mais explicações sobre o assunto. O professor solicitou aos alunos que fizessem vídeos sobre os benefícios de não fazer gato de energia. Na aula seguinte
à visita que fizeram ao Museu de Energia e ao Centro de Visitação Pituaçu,
foram exibidos, no pátio da escola, os filmes produzidos pela turma.
“Os estudantes ficaram motivados em conhecer os prejuízos causados em
suas residências pelo gato de energia, puderam tirar dúvidas com o eletricista-palestrante e estudaram os prejuízos gerados por esse tipo de ação aos
aparelhos domésticos,” comenta Deusdete.
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“UMA APRENDIZAGEM
PROVOCADORA DE
DESAFIOS, NÃO SE
RESTRINGINDO APENAS À
QUESTÃO COGNITIVA, MAS
SE EXPANDINDO PARA AS
ÁREAS MOTORA, AFETIVA,
SOCIAL, ARTÍSTICA”

Utilizando a metodologia e materiais do kit Energia que transforma, a professora Érika Cerqueira incentivou a turma de 3º ano do Ensino Médio do Colégio
Estadual Regina Simões a observar e analisar situações do cotidiano de modo
crítico para garantir um meio ambiente saudável e boa qualidade de vida, e a
adotar posturas na escola e em suas residências com o mesmo objetivo.
As atividades tiveram o propósito de preparar materiais para a Feira de Ciências da escola. Inicialmente, foi aberta uma discussão sobre energia, na qual os
alunos falaram livremente. O grupo observou, por exemplo, que “energia é vida,
tudo que nos rodeia e nós mesmos necessitamos de energia”. Para enriquecer
a troca de ideias, a professora fez indagações aos alunos que, sempre em círculo, vivenciaram a Dinâmica dos balões e foram incentivados a listar possíveis
medidas, individuais e coletivas, para tornar o consumo de energia sustentável.
A exibição de vídeos da série Vida de república ampliou o debate e despertou
o interesse da turma por outros episódios. Dividida em grupos, ela elaborou
painéis, folders e cartazes sobre consumo consciente de energia doméstica.
O material produzido foi socializado na turma e depois espalhado pelas dependências da escola.

LEONARDO DA SILVA LIMA

“As atividades foram muito proveitosas. Percebi o envolvimento de todos e
pude avaliar, como positiva, a utilização do material do curso em minhas aulas. Envolvemos o lúdico com ricas discussões e também com a integração da
turma,” afirma Érika Cerqueira.

Na Escola Sesi – Reitor Miguel Calmon, 34 estudantes do 9º ano trabalharam o tema Eficiência energética com o professor Leonardo da Silva Lima.
Diversos varais foram pendurados na sala com cartas do jogo Supereficiente,
enquanto uma música determinava o momento em que os estudantes deviam
circular ou parar para os questionamentos. Após o término da Dinâmica das
cartas, foi aberta uma roda de conversa sobre as perguntas do jogo, os alunos
trouxeram suas experiências e expectativas sobre o tema da energia. A partir
do terceiro episódio da série Vida de república e dos spots de rádio do kit, o
professor pediu aos alunos para fazerem um levantamento comparando o estilo de vida dos moradores atuais das cidades com o das gerações passadas.
Aproveitando o jogo Supereficiente. Foram colados paineis na lousa, cada um
com o ambiente de uma casa. Os estudantes deveriam identificar qual mecanismo auxilia melhor no consumo eficiente de energia. O trabalho culminou
com a Dinâmica do júri: dividida em dois grupos, a turma representou de forma
questionadora (acusando) e solucionadora (defendendo) as ações que indicavam o consumo ineficiente de energia.
O professor Leonardo espera que as atividades realizadas tenham “desenvolvido uma aprendizagem provocadora de desafios, não se restringindo apenas à questão cognitiva, mas se expandindo para as áreas motora, afetiva,
social, artística, dentro de um contexto de aplicabilidade, em seu sentido mais
amplo e de uso social”.
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SENHOR DO BONFIM
Ivete Nascimento Izidoro de Brito e Márcia Mirian dos Santos, professoras da
Escola Municipal Dr. José Gonçalves, trabalharam o tema Economia de energia
doméstica com os alunos do Fundamental I e II e também do EJA. Começaram
com a Dinâmica integradora do nó: em círculo, de mãos dadas, os alunos observaram seus parceiros laterais. Enquanto tocava uma música, foram orientados a soltar as mãos e circular próximos uns dos outros. Quando a música
parou, deviam procurar os vizinhos anteriores, dando-lhes as mãos. O desafio
era desfazer o ‘nó de gente’, sem soltar as mãos. No final, todos opinaram
sobre a dinâmica.

As professoras propuseram a Dinâmica da bexiga: em roda, os alunos tinham
que passar uma bola com os pés para o colega ao lado. Aquele que a deixasse
cair retirava uma carta do Jogo Supereficiente e respondia a uma pergunta.
Quem errasse pagava uma prenda.
Como atividade complementar, cada turma elaborou algo diferente: a de 6º
ano perguntou a familiares e vizinhos como economizavam energia elétrica
em casa; o 7º ano criou uma paródia com o tema Uso de energia doméstica;
o 8º ano sintetizou, em cartazes, os destaques dos episódios dos vídeos a
que assistiu; e o 9º ano criou panfletos com dicas para economia de energia doméstica. Os resultados foram socializados no pátio da escola. Após
ouvirem um spot do Alô, João!, seguido de breve interlocução com as professoras, assistiram a um vídeo, comentado em roda de conversa. Houve
ainda um aluno-personagem com roupa de TNT, o “Economize energia”, que
entregou panfletos.

Numa roda de conversa, os estudantes relataram seus hábitos diários no uso
de energia. Depois, listaram as dicas obtidas nessa troca de informações. Para
aprofundar as conversas, foram usados recurso audiovisual e leitura de imagem. No quadro, registraram personagens, ambientes, informações adquiridas e selos relacionados à energia elétrica. Em grupos, escreveram os pontos
em comum entre os cinco episódios aos quais assistiram e selecionaram um
deles para apresentar de forma criativa aos colegas.
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As professoras Raimunda Cristina do Nascimento e Inez da Silva Caxias,
do Instituto Psicopedagógico de Bonfim, trataram do tema A importância da
energia elétrica em nossa vida: na escola e em casa, em turmas de alunos com
deficiências educativas especiais. Pediram que identificassem quais aparelhos
alimentados por energia elétrica eram utilizados por suas famílias e relatassem, em classe, os resultados dessa pesquisa. Circularam imagens de aparelhos que proporcionam conforto para que sublinhassem aqueles que consideravam imprescindíveis. No quadro, um roteiro auxiliou os alunos quanto aos
objetivos da atividade: “que objeto é esse? Quem o inventou? Quando? Como
as pessoas viviam sem ele antes de sua invenção? Quais são as vantagens e
desvantagens desse objeto para a sociedade?”. Ainda puderam descobrir, num
exercício prático, o que é necessário para fazer uma lâmpada incandescente
de 2,5 volts acender. A partir dos exercícios práticos, e tendo como referência
vídeos, textos e discussões durante as aulas, a turma confeccionou um folheto informativo com dicas para economizar energia no dia a dia. As produções
foram apresentadas na Feira de Ciências.
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Rubecleiton Silva Souza, professor de Ciências, Matemática e Filosofia no Centro Educacional Professora Edneilda Marques, mobilizou 108 alunos do 8º e 9º
anos em três oficinas. Utilizou os vídeos da série Vida de república e spots do Alô,
João! do kit para trabalhar o tema Eficiência energética. Também desenvolveu,
com os alunos, diversas atividades práticas, como a Patrulha da economia, em
que os estudantes monitoram o uso eficiente de energia nas dependências da
escola. Divididos em grupos, os participantes se alternaram para verificar se
o uso de ar-condicionados, ventiladores, lâmpadas e eletrônicos em geral estaria sendo consciente. Todas as turmas do 6º ao 9º ano, inclusive os professores, receberam um crédito de 100 pontos. Deixar o ventilador ligado, sem que
houvesse alguém na sala, ou a luz acesa de dia, acarretava perda de cinco pontos
para a turma e advertência. O uso ineficiente de energia em áreas comuns, como
banheiros, penalizava todas as turmas. A que se manteve com mais pontos até o
último dia do projeto recebeu um certificado de “bons cidadãos”.

spots Alô, João! sobre consumo de energia. Após a execução dos spots os demais alunos pegavam um questionário simples na rádio e respondiam as perguntas sobre o tema abordado no programa. Os radialistas do dia ficaram responsáveis por verificar as respostas junto com o educador. O estudante com
maior número de participações e acertos foi premiado como “melhor ouvinte”.
As outras duas oficinas foram:
Afinal, quanto eu consumo?: a atividade teve o objetivo de levar o grupo a
refletir sobre o consumo de energia em casa e na escola. Os estudantes levantaram dados, por seis meses, a partir da média de consumo das contas de
luz residenciais. Após esse período, verificaram se houve redução ou aumento
no consumo e no valor.
Expo-Física: a energia transforma tudo!: a exposição dos trabalhos com os
tipos de energia envolveu a comunidade escolar. Material informativo foi distribuído para mobilizar as pessoas. Os alunos visitantes da Expo-Física receberam um questionário de verificação de aprendizagem – aqueles com maior
número de acertos concorreram a um prêmio.

Para que todos participassem, além da Patrulha da economia, foi criada a Rádio renovação: durante uma semana, grupos de estudantes atuaram como
radialistas, um a cada dia. Durante o intervalo para recreio, apresentavam os
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VITÓRIA DA CONQUISTA
A professora de Consumo e Cidadania, Matemática e Sociologia Daniela Vieira
Pereira envolveu 50 alunos de 7º e 8º anos da Escola Municipal Luís Eduardo
Magalhães e outros 50 do 1º ano de Ensino Médio do Colégio Estadual Costa
e Silva no tema Uso eficiente de energia. Iniciou sua atividade com a dinâmica
Eu e o consumo de energia em minha casa, em que cada estudante desenhou
os aparelhos que consomem energia mais utilizados em suas residências. Os
desenhos foram exibidos na sala, no “cantinho dos aparelhos”. A professora
propôs que imaginassem suas casas sem esses aparelhos e conversassem
sobre como seria a vida sem energia. Diversos recursos audiovisuais foram
utilizados para tratar da utilização racional da energia. Após debate sobre os
vídeos, e para aproveitar os desenhos que os estudantes fizeram, a turma desenvolveu uma pesquisa sobre o consumo médio de energia de cada um desses aparelhos e depois criou um gráfico para demonstrá-lo. Após discutirem
o tema, os estudantes elaboraram faixas de conscientização sobre consumo
eficiente da energia, paródias e textos informativos para serem expostos na
escola. “Foi de extrema importância a aplicação da metodologia Energia que
transforma, uma vez que oferece recursos didáticos lúdicos e possibilita a
compreensão do uso eficiente das energias,” observa Daniela.
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SINÓPSES

BARREIRAS

Numa abordagem multidisciplinar, o projeto
Eficiência energética na escola: ressignificando atitudes cotidianas envolveu as professoras de Língua Portuguesa/Redação,
Alinne Alves da Silva e Mirian de Carvalho
Silva, e Poliana Miranda Sampaio Almeida
e Daiana Araújo de Oliveira, de Geografia e Física, no Colégio Estadual Professor
Alexandre Leal Costa. O trabalho, com 120
alunos, começou com dinâmicas de integração para despertar a curiosidade sobre
questões de energia. Foram usadas imagens de eletrodomésticos, vídeos da série
Vida de república e um texto sobre eficiência energética. Os grupos foram instigados a pesquisar e a socializar informações,
num processo de aprendizagem interativa e
de construção coletiva de conhecimentos.
Para fechar, a dinâmica A bola está contigo
foi associada a um “jogo do conhecimento”
com as cartas do jogo Supereficiente: quem
deixasse a bola cair devia tirar uma pergunta e depois respondê-la. Ao final, os alunos
fizeram avaliação oral do processo.

O projeto Energia e consumo foi idealizado
pelas professoras Astéria Carneiro Miranda, de Ciências, e Maria Amália Borges Magalhães, de Matemática, com a participação
de professoras de História e Artes. O trabalho com alunos do 8º ano da Escola Municipal Ottomar Schwengber começou por
questionar a simplicidade do ato de acender
uma lâmpada: de onde vem a energia? Após
a problematização, o tema foi aprofundado com a leitura de textos dos Cadernos
do kit Energia que transforma, seguida de
debate. Os alunos visitaram uma empresa
produtora de energia, pesquisaram sobre
sua distribuição na cidade e sobre consumo
consciente. Também leram gráficos de consumo de energia, estudaram o cartaz Linha
do tempo, assistiram a um vídeo da série
Vida de república, fizeram leitura de imagem
e expuseram o tema por meio de paródias,
poemas e peças teatrais. Com estudantes
de outra escola, aprenderam a elaborar uma
maquete de energia eólica.
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Cíntia Dias de Mattos Toyoshima Carneiro,
que leciona Matemática no Colégio Estadual Antônio Geraldo, diz que seus 40 alunos
“ficaram muito envolvidos com a atividade,
pois condizia com a realidade deles. Além
disso, o problema era comum e todos quiseram apresentar sugestões já realizadas
e outras provenientes de pesquisas”. Para
sondar o que eles sabiam sobre energia,
Cíntia fez uma atividade integradora, a Dinâmica do barbante, e indagou à turma
como poderia usar, em suas casas, energia de forma eficiente/consciente. Após a
exibição do primeiro vídeo da série Vida de
república, houve um debate sobre o conteúdo, personagens, cenários, frases e sentimentos. Os jovens fizeram uma Caixinha de
sugestão com ações, equipamentos ou formas alternativas de uso dos eletrodomésticos para reduzir o consumo de energia. Para
completar o aprendizado, construíram uma
árvore de cartolina com palavras-chaves,
envolvendo todo o conteúdo trabalhado.

Em parceria com professores de Geografia,
Inglês e Sociologia, a professora Elitânia
Serpa Câmara Ferreira desenvolveu diversas atividades com 90 alunos do 1º ano do
Ensino Médio do Colégio Estadual Professor
Ivardo Pereira Bastos. Mostrou aos estudantes algumas técnicas de redução no uso
de energia elétrica, solicitando que atentassem para o uso da energia em suas casas. A
partir das reflexões sobre o que foi observado e do aprendizado com a exibição dos
vídeos da série Vida de república, os alunos
apresentaram suas conclusões oralmente e
em forma de literatura de cordel.

As professoras de Biologia e Química, Eunice Leite Almeida e Indira de Oliveira Borges, trabalharam juntas o tema Economia
de energia com 60 alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Duque de
Caxias. A exposição das professoras sobre
a importância de economizar energia para
a preservação do meio ambiente e a economia na conta de luz e a exibição do primeiro
episódio da série Vida de república inspiraram os alunos a montar uma peça teatral.
A dramatização incluiu a representação de
três donas de casa. A que possuía eletrodomésticos antigos e lâmpadas incandescentes reclamava do aumento na conta de luz
e pedia ajuda às outras donas de casa, suas
amigas, para solucionar o problema. Após a
apresentação da peça teatral, foi feita a Dinâmica do balão: quem deixou o balão cair
no chão respondeu a uma pergunta sobre as
alternativas para economizar energia.
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Jamille Nancy de Assumpção Lemos, Iracema Matos e Maria José Alves Dias Ataíde, do
Colégio Estadual Antônio Geraldo, se juntaram para desenvolver uma oficina de economia de energia elétrica nas residências, com
371 alunos de 1º e 2º anos. Começaram problematizando com a turma qual a média de
consumo de energia elétrica domiciliar e seguiram com uma conversa informal sobre as
questões energéticas no Brasil e o alto consumo de energia elétrica residencial. Durante a oficina, foi exibido um vídeo da série Vida
de república. As professoras pediram aos
estudantes que trouxessem as três últimas
faturas de energia elétrica de suas casas.
Elas serviram para calcular o consumo médio, observar de que modo estavam desperdiçando energia elétrica e analisar como poderiam minimizar esse custo. A culminância
foi realizada na feira de ciências do colégio,
na qual os grupos de alunos apresentaram
os trabalhos realizados durante as oficinas.

A professora Silvana Pereira de Oliveira trabalhou o tema Energia elétrica na escola e
em nossas residências com três turmas do
7º ano. Organizados em círculo, os 113 alunos foram recebidos com um bombom que
continha uma das siglas – Procel, Conpet,
Aneel ou Coelba – e instigados a discutir sobre elas. Também foram questionados sobre
o consumo de energia elétrica em suas casas
e sobre quais equipamentos elétricos mais
consumiam energia. A exibição e leitura de
imagem do primeiro episódio da série Vida
de república serviram de base para cada
grupo produzir um trabalho sobre formas
de utilizar energia com eficiência nas residências, apresentando-o de maneira criativa
para os colegas. Para fechar, foi feita uma
roda de conversa sobre o tema proposto.

A professora do 4º ano do Curso Técnico em
Agropecuária do Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Rio Grande,
Wilka Teixeira de Miranda, aplicou a metodologia do Energia que transforma com 25
alunos. Sentados em círculo, cada um disse
algo relacionado ao tema Energia e sustentabilidade. Divididos em grupos, receberam
imagens de eletrodomésticos velhos, ligações clandestinas de energia e do planeta
Terra e fizeram uma breve apresentação
sobre a relação que existia entre as imagens. Foi exibido um episódio da série Vida
de república e, em seguida, feita a leitura de
imagem. Cada grupo escolheu um capítulo
do Caderno 3 do kit que deveria apresentar, de forma criativa, aos demais. Ao final,
novamente no grande círculo, realizaram a
Dinâmica da bexiga, utilizando as cartas do
jogo Supereficiente.
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FEIRA DE
SANTANA

Giliane Azevedo de Souza, professora da
Escola Papa João Paulo I, planejou um dia de
atividades especiais. Os alunos receberam
envelopes com um bombom e um pedaço
de papel. Nele, deviam escrever seus nomes
e desenhar algo que, em sua opinião, representasse energia. Ao som de uma música,
após os envelopes terem sido embaralhados, cada aluno escolhia um deles, com o
nome de um colega que estimasse, e o entregava a ele, cumprimentando-o. Depois,
cada estudante expôs seu conceito de energia. Foram exibidos três episódios da série
Vida de república. Formaram-se grupos para
ler textos sobre o assunto. Os alunos criaram panfletos de conscientização, distribuídos nas turmas da escola, e que deveriam
ser levados para casa e lidos com as famílias.
Uma cópia do Manual de consumo consciente de energia, da Coelba,  foi fixada num mural criado por eles. Cada grupo confeccionou
uma cabine da rádio Energia FM, na qual um
aparelho de rádio, escondido, tocou os spots
do Alô, João!, em todas as turmas.

Com o objetivo de sensibilizar pais, alunos
e comunidade do Colégio Estadual Edith
Machado Boaventura para o uso consciente
da energia, a professora Denilda Cerqueira propôs uma Roda de conversa eficiente:
uma vez ao mês, um tema escolhido previamente por eles é discutido. Para maior
interação e para estimular o debate sobre
eficiência energética entre alunos e alunas
de maneira lúdica, é realizado um bingo
semanal. Cartelas com a foto de um tipo
de energia eficiente e informações sobre o
tema servem de incentivo para que se discuta a imagem/frase sorteada.
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Durante a aula de Educação Física, Ismael
dos Santos Barboza desenvolveu com três
turmas do 5º ano da Escola Municipal Governador Antônio Carlos Magalhães a construção de um Manual de instrução, com dicas
para economizar energia. Os alunos foram
instigados a fazer um levantamento de equipamentos muito utilizados em residências e
a discutir entre eles, e com outras turmas,
formas de evitar desperdício de energia elétrica. Foram fixados cartazes na sala e na escola e panfletos foram distribuídos.

No Colégio Estadual Governador Luiz Viana
Filho, o professor José Osmar Rios Macedo
utilizou a metodologia e dinâmicas vivenciadas na formação do Energia que transforma
para envolver 22 alunos do 2º ano do Ensino
Médio no tema Fontes energéticas e suas
renovações. A exibição dos vídeos da série
Vida de república e a audição dos spots do
Alô, João! incentivaram a turma a realizar
uma cartografia de fontes de energia locais,
destacando públicos e parceiros que poderiam ser envolvidos em ações de mobilização para o uso eficiente e responsável dos
recursos e da energia. Cada grupo transformou os resultados num mapa conceitual
exibido para a turma, gerando, assim, uma
discussão participativa.

A professora Juliana dos Santos Oliveira
planejou uma série de atividades para sensibilizar 92 alunos do 5º, 6º, 7º e 8º anos
do Centro de Educação e Recreação Anjo
da Guarda a reduzir o consumo e o custo
da energia em suas casas. O trabalho resultou em mudanças de hábitos e atitudes
em suas casas a partir de reflexões que
promovessem mudanças de hábitos e atitudes sustentáveis. Na primeira atividade,
denominada Contrato de fiscal da Coelba,
a professora explicou conceitos básicos de
eficiência energética, convidou os alunos a
fazer uma análise das contas de luz de suas
casas e a apontar medidas para reduzir seu
valor. Como bons fiscais, eles fizeram o
acompanhamento mensal e identificaram
as mudanças que haviam provocado reduções. A professora relata: “No final do mês,
a conta de energia da maioria das turmas
tinha ficado menor. As atividades também
facilitaram a formação de um pensamento
crítico diante das situações do cotidiano que
afetam o nosso país e, consequentemente,
a vida de cada um deles”.
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Os alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio
do Colégio Estadual Assis Valente aprenderam a cozinhar com a energia do sol: essa foi
a atividade final proposta pelo professor de
História Luís Paulo de Sousa Pinto Costa.
A exibição dos dez episódios da série Vida
de república teve boa receptividade dos estudantes. Para construir o forno solar, envolveram-se na busca de alternativas para
problemas do cotidiano e na exploração
do conceito de energia sustentável. “Como
exemplo prático, possível de ser utilizado
no dia a dia, a confecção do forno visou
estimular o uso de fontes de energia renovável,” observa Luís Paulo. Como atividade
avaliativa, os estudantes responderam a um
questionário sobre matriz energética.
Maria Edna Azevedo Bastos, professora de Português da Escola Municipal Edith
Machado Boaventura, fez um seminário de
leitura com 39 alunos do 8º ano. Com base
no material do Energia que transforma – vídeos da série Vida de república e textos dos
Cadernos – os alunos da turma, divididos
em grupos, desenvolveram cartazes sobre
energia para apresentar aos demais colegas.

Como diminuir o impacto ambiental e economizar dinheiro? O professor Robert Cardoso do Amor Divino desenvolveu esse
tema com 50 alunos do Tempo Formativo
III e IV do Colégio Estadual Professora Edite Ferreira Fonseca. Eles foram orientados
a coletar garrafas PET e caixas de leite cartonadas. Em sala de aula, após explicações
do professor e exibição de um vídeo, os estudantes utilizaram esse material descartável para confeccionar aquecedores solares.
“Os alunos não conseguiam enxergar como
materiais tão simples podem ser utilizados
para gerar energia. A curiosidade foi o gatilho para a realização de toda a atividade. O
uso de materiais recicláveis, como as garrafas PET, deve representar o futuro na geração de energia,” sugere Robert.

Para um trabalho sobre fontes de energia, 18
alunos do 2º ano do Colégio Estadual Rômulo Galvão foram orientados pela professora
Sofia Aline Amaral Santos a fazer um desenho que representasse a sua energia naquele
dia e a explicar o porquê. Após as explanações, foram fixados no quadro papéis com as
palavras – vento, água, sol, pilha, álcool, diesel, carvão e gasolina. Cada um deveria fazer
uma frase que relacionasse a sua energia a
um desses termos. Foi exibido o quinto episódio da série Vida de república, seguido de
debate. Em seguida, a professora conceituou
recursos renováveis, usina hidrelétrica, parque eólico e energia limpa. Divididos em dois
grupos, os alunos leram os capítulos 10 e 11
do Caderno 3 do kit Energia que transforma,
registrando em fichas o que mais lhes chamou a atenção. Um grupo explicou ao outro
o conteúdo do que leu. Para completar, eles
avaliaram a atividade usando uma só palavra
e sugeriram melhorias.
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A professora Vanessa Santos Sena, que
leciona Geografia nos colégios estaduais
Imaculada Conceição e Durvalina Carneiro,
utilizou a metodologia e dinâmicas vivenciadas na formação do Energia que transforma
para trabalhar o tema Consumo consciente
de energia com 60 alunos do 7º ano. Para
integrar a turma, fez a Dinâmica da energia
interior: em círculo, todos esfregaram as
mãos uma na outra, até esquentá-las. Em
seguida, cada um colocou a mão junto à do
colega e disse o que sentiu. A professora
falou sobre conceitos básicos de energia e
exibiu um vídeo da série Vida de república. A
turma listou os pontos que mais chamaram
a sua atenção, separando-os em atitudes
positivas e negativas em relação ao uso eficiente da energia, criou cartazes com dicas
de economia e respondeu a um questionário
sobre hábitos eficientes de uso da energia.

SALVADOR

Os professores Adilton Barauna e Wilson
Pereira, da Escola Djalma Pessoa, desenvolveram o tema da energia elétrica com o professor Luciano Sedraz, do Colégio Estadual
Hermano Gouveia Neto. Juntos, envolveram
quase 100 alunos do 1º ao 3º ano de Ensino
Médio e EJA. A partir da análise de uma conta de energia, os professores de Física trabalharam potência elétrica e Leis de Ohm,
enquanto o de Matemática abordou função
do 1º grau, estatística e gráficos. Spots do
Alô, João!  para aguçar a curiosidade dos estudantes e levantar conhecimentos prévios.
Contas de luz em mãos, os grupos reconheceram as variáveis – leitura do medidor, taxa
de iluminação pública, bandeira vermelha
ou amarela e ICMS – e interpretaram as informações numéricas estampadas em manuais ou nos eletrodomésticos de suas casas. Com base nesses exercícios e nos materiais do kit, os jovens estabeleceram uma
relação direta entre a potência e o tempo de
uso dos equipamentos e identificaram quais
consomem mais energia.

Ana Carolina Souza Nazario Sacramento,
professora de Física, Química e Biologia refletiu sobre o consumo da sociedade atual
com 30 alunos do 8º ano do Colégio Estadual Hermano Gouveia Neto. Divididos em
grupos, os alunos fizeram um cartaz demostrando como eram o planeta e o consumo tecnológico no passado, como são no
presente e serão no futuro. Assistiram a um
filme e debateram, relacionando-o ao cartaz produzido. Como atividade complementar, os estudantes escolheram um aparelho
eletrônico e pesquisaram sua cadeia produtiva, desde a obtenção da matéria-prima até
o descarte do produto.
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Para planejar suas atividades, o professor
de Física Antonio Benedito Cardoso Filho
levou em consideração “a necessidade urgente de uma conscientização sobre a utilização dos recursos naturais, utilizando
uma abordagem multidisciplinar”. Trabalhou
com quase 100 alunos do 2º ano do Colégio
Estadual Marquês de Maricá as diferentes
formas de produção de energia, bem como
seus impactos sociais, econômicos e ambientais. Os jovens assistiram a um filme,
realizaram pesquisas e confeccionaram maquetes, apresentadas em um seminário sobre sistema de produção de energia. “Pude
verificar que o tema incentivou o pensamento crítico sobre outros temas relevantes e
atuais como a poluição das águas e do ar,
efeito estufa, aquecimento da Terra, aspectos da economia mundial, transporte público. Enfim, o assunto abordado serviu como
balizador para que os alunos entendessem
a problemática que envolve o mundo atual,
seus conflitos e possíveis soluções,” avalia
Antonio Benedito.

A professora de Língua Portuguesa Cíntia
Daniela do Nascimento Oliveira incentivou
suas turmas de Ensino Médio da Escola
Djalma Pessoa a refletir sobre as práticas diárias sustentáveis que podem ajudar o meio
ambiente. Para isso, usou tópicos da sua
disciplina como estrutura de uma pesquisa,
argumentação oral e construção de texto
injuntivo. Em equipes, os alunos pesquisaram os eletrodomésticos que mais consomem energia em suas casas e apresentaram
os dados coletados, discutindo maneiras
de diminuir a conta de energia elétrica em
suas residências. Elaboraram e distribuíram
na escola uma cartilha contendo atitudes
sustentáveis que ajudam a diminuir os impactos ambientais gerados pelo consumo
excessivo de energia, bem como pelo desperdício, e organizaram uma palestra com
ajuda de professores de outras disciplinas
para conscientizar a comunidade escolar
sobre a importância de reduzir o consumo
de energia elétrica.

O professor de Física Edson de Aguiar Souza ensinou 160 alunos do 3º ano do Colégio
Estadual Rotary a calcular o valor de uma
conta de energia elétrica. Os estudantes fizeram um inventário de todas as lâmpadas,
aparelhos elétricos e eletrodomésticos de
suas casas, anotando as potências nominais
e estimando o tempo médio diário de uso
de cada aparelho. Com esses dados, construíram uma tabela do consumo mensal de
energia elétrica em suas residências.

A professora de Ciências, Biologia e Química Eliane Maria Guimarães Andrade trabalhou o tema Uso da água no Brasil com
36 alunos do 8º ano do Colégio Estadual
de Aplicação Anísio Teixeira. A metodologia
do Energia que transforma foi utilizada nos
trabalhos desenvolvidos pelos alunos, expostos na Feira de Ciências do colégio. “Eles
se mostraram bastante motivados durante
o processo de pesquisa, elaboração e exposição dos trabalhos. O momento de discussão foi enriquecedor. Os estudantes integraram os dados obtidos em suas pesquisas
ao contexto em que vivem,”ressalta Eliane.
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Um vídeo sobre o consumo consciente de
energia elétrica e um mosaico foram os trabalhos finais realizados pela turma do 6º
ano do professor de Geografia Gildo Araújo da Silva. Os estudantes do Colégio Bom
Pastor construíram um mosaico do nosso
planeta em cores vivas, com o objetivo de
chamar a atenção sobre o tema, e elaboraram um clipe com diferentes seções:
abre com “dicas de ações” em três níveis –
pessoal, em casa e no trabalho ou escola;
segue com “estudo de caso”, apontando
ações para o consumo de energia consciente adotadas por um condomínio visitado pelo grupo e finaliza com “entrevistando os moradores”. Nessa seção, os alunos
perguntam aos moradores quais ações são
realizadas nas áreas comuns do edifício e
em suas casas para preservar recursos naturais. Link do vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=mCB1qhm-1d8.

A professora Graci Bispo da Encarnação
envolveu todo o corpo docente, discente,
funcionários e gestores do Colégio Estadual Plataforma na 12˚ Gincana Cultural
CEP/2015. Os 700 participantes foram divididos em grupos temáticos e competiram
em duas provas. Cada equipe leu textos,
refletiu sobre o tema designado, pesquisou, contextualizou e apresentou a síntese
do conteúdo aprendido utilizando a linguagem indicada. Os temas foram: Mudanças
climáticas, por meio linguagem musical;
Energia e desenvolvimento sustentável, em
linguagem radialística; Programa nacional
de conservação de energia elétrica – Procel, com linguagem televisiva; Energia e o
meio ambiente no Brasil: uma construção
histórica, por meio de linguagem poética ou
plástica (desenho, pintura). Também foram
abordados: A energia das pequenas centrais hidrelétricas, em linguagem de cordel;
Usando bem nossa energia, em linguagem
musical, e Brasil no século XXI: potência
energética e ambiental, por meio de linguagem dramática. A segunda prova consistiu
em elaborar cinco questões objetivas sobre
o tema sorteado.

A professora de Biologia Graça Regina Armond Matias Ferreira se uniu a professores
de Química e Física para desenvolver o tema
Energia e saúde: transporte e alimentação
com quase 100 alunos do 1º ano do Ensino
Médio com Intermediação Tecnológica (Emitec). O trio exibiu os episódios 3 e 7 da série
Vida de república e promoveu uma roda de
conversa sobre os vídeos. Cada aluno analisou um alimento da sua dieta diária e pesquisou sobre a origem dos alimentos que
consumimos, sua produção e distribuição
em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Os estudantes também elaboraram um
questionário para investigar as atitudes dos
membros de sua comunidade referentes ao
consumo da água e da energia elétrica, ao
lixo e ao desperdício de alimentos e bens de
consumo, e ainda os entrevistaram. Os painéis elaborados com as pesquisas, gráficos
e atividades realizadas foram exibidos na
Feira do Conhecimento.
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As Professoras de Geografia Maria das
Graças Mota Santos e Veronica Cardoso
utilizaram as perguntas Como se configura
a matriz energética brasileira e mundial?
Que alterações vêm ocorrendo em relação
à oferta e ao consumo de energia? Como
economizar energia na vida cotidiana e qual
a importância disso? para desenvolverem a
ação com alunos do Ensino Médio do Colégio Estadual Gonçalo Muniz, em Camaçari.
A professoras exibiram slides com informações sobre o uso da água e a sua importância para a produção de energia e aplicaram
questionário para identificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. Posteriormente, a turma foi dividida em equipes
e cada uma ficou responsável por uma atividade: arrumação temática do espaço com
elementos relacionados à energia; produção
de cartazes sobre fontes energéticas; elaboração de gráficos informando o consumo
de energia na conjuntura mundial; montagem de maquete de energia eólica e solar;
dramatização abordando o uso eficiente de
energia nas residências; produção de folhetos sobre uso consciente de energia para
distribuir ao público; e registro em vídeo de
todas essas ações. A culminância aconteceu
na Conferência sobre Saúde e Meio Ambiente, com participação de toda a comunidade
escolar. Segundo a professora Maria das
Graças, “os alunos serão semeadores de informações para as suas comunidades”.

Jackson Raimundo Lopes Conceição leciona
Matemática na Escola Municipal Miguel Arraes. O professor envolveu 74 alunos do 8º ano
em uma série de atividades sobre energia,
fontes energéticas e consumo eficiente. Para
levantar conhecimentos prévios da turma,
começou questionando sobre esses assuntos. Na sequência, exibiu o primeiro episódio
do Vida de república e discutiu os conceitos
e ideias que apareceram no vídeo. Para aprofundar o tema, os jovens, fizeram cartazes
para apresentar aos demais colegas. O trabalho se encerrou com um debate e a montagem de uma minipeça por um grupo.

A professora de Ciências Maria de Fátima
Pereira Soares usou a metodologia e diversos materiais do kit Energia que transforma
para sensibilizar 22 alunos do 9º ano da Escola Municipal de Pituaçu. Iniciou com a Dinâmica do carteiro, divulgou os spots do Alô,
João! na rádio da escola, exibiu um vídeo da
série Vida de república e analisou a Linha do
tempo, relacionando esse cartaz aos conhecimentos de ciências já estudados. Para dar
ludicidade às atividades, em grupos, os alunos apresentaram os spots de forma criativa
e elaboraram uma exposição para divulgar o
aprendizado na comunidade escolar.

Entender que a energia utilizada pelo nosso
corpo é obtida dos nutrientes presentes nos
alimentos, destacar a importância de variar
as fontes de alimentação e lembrar que uma
dieta balanceada proporciona equilíbrio físico e psicológico foram os assuntos que a
professora de Ciências Maria Janete Pereira
Ribeiro desenvolveu com 112 gestores, coordenadores, professores de outras disciplinas
e alunos do EJA I na Escola Municipal Jardim
Santo Inácio. A partir da exploração do tema
em sala de aula e de pesquisa realizada em
casa pelos alunos, foram realizados seminários e a exposição Energia dos alimentos, envolvendo toda a comunidade escolar.
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A professora de Ciências Patrícia Rocha utilizou os materiais do kit Energia que transforma para sensibilizar 70 alunos de 6º e 8º
anos do Colégio Resgate Cabula. Patrícia
exibiu diversos vídeos da série Vida de república, apresentou o cartaz da Linha do tempo
e os Cadernos e realizou uma gincana com
os alunos. A turma foi dividida em duas equipes: meninas x meninos. Cada uma recebeu
25 cartas do jogo Supereficiente. A equipe
que acertou mais perguntas ganhou pontos
na “formativa” (pontuação qualitativa do trimestre). A professora constatou que “as turmas gostaram muito das atividades, uma vez
que o lúdico motiva e permite o senso crítico
e uma maior participação dos envolvidos”.

As atividades da professora de Língua Portuguesa do Colégio Estadual Padre João
Montez, Ádina Evangelista de Jesus Ferreira, começaram com uma conversa informal sobre energia. Em seguida, seus alunos
fizeram uma leitura e interpretação de um
texto e de um infográfico. Para aprofundar o
assunto, sugeriu que os estudantes pesquisassem sobre recursos energéticos; construção de uma hidrelétrica; como a energia
chega até nossa casa; energia limpa; consumo doméstico de energia; racionamento de
energia; apagão; e apresentassem os temas,
em grupos, em forma de seminário.

Utilizando o material e as dinâmicas do Energia que transforma, a professora de Ciências
Camila Fróis Pereira Fontes sensibilizou 68
alunos de 9º ano. Primeiro, exibiu dois episódios da série Vida de república e fez leitura
de imagens. Depois, houve um rodízio de textos: cada grupo leu diferentes textos e, após
o tempo determinado, alguns integrantes de
cada equipe trocaram informações com as
demais. Ao final, cada grupo resumiu o que
leu e relacionou o texto aos vídeos assistidos. “Os alunos interagiram de forma positiva, tanto na leitura de imagem quanto na
socialização dos textos, demonstrando absorção e entendimento daquilo que foi lido.
Em relação aos vídeos, mostraram-se atentos durante toda a exibição e participaram
ativa e positivamente da discussão posterior.
A socialização da aprendizagem foi bastante
produtiva,” conclui Camila.
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Cleiton Lima, professor de Matemática, trabalhou com turmas do 7º, 8º e 9º anos do
Colégio Hildeberto Cardoso. Seguindo a metodologia e usando os materiais do Energia
que transforma, propôs várias atividades
para os 72 alunos. Uma dinâmica serviu para
integrar os jovens e mostrar a importância do
trabalho em equipe. Após todos assistirem a
um vídeo da série Vida de república, debateram a importância do consumo consciente
de energia. Em grupos, os estudantes leram
textos dos Cadernos e, depois, relataram o
que entenderam. Para demonstrar, na prática, a importância da energia elétrica, os alunos fizeram uma entrevista usando só a luz
da câmera. Foram realizados, ainda, experimentos sobre os tipos de energia com madeira, arames de ferro, pilhas, papel alumínio,
água, caneta, bexiga e vela. Uma turma fez
uma cronologia da energia, desde seu começo até os dias atuais, e incentivou os colegas
a usá-la de modo eficiente. Foram sugeridas
fontes limpas, que causam menos impacto
na natureza e na sociedade.

Elielza Alves Rodrigues, professora de Geografia no Colégio Estadual Professora Maria
Bernadete Brandão, trabalhou com diversas
turmas a preservação dos recursos energéticos e o combate ao desperdício por meio
do uso eficiente. As atividades foram iniciadas com a Dinâmica de energia das mãos.
Em seguida, a professora perguntou aos estudantes se estavam utilizando os eletrodomésticos de forma correta. Para responder
à questão, foi feita a leitura do Manual de
consumo consciente de energia e cada aluno pôde refletir sobre seu consumo. Outra
turma ouviu os spots do Alô, João! e conversou sobre energia. A partir daí, foi lançada a
problematização: “o que vocês sabem sobre
energia? Em quais atividades consomem
energia?”. Depois, os alunos leram um texto
sobre fontes limpas. Outro grupo assistiu a
um episódio da série Vida de república, fez a
leitura de imagem e, ainda, visitou o Centro
de Pituaçu Solar. Em algumas turmas, foram confeccionadas maquetes.

Como resultado das atividades desenvolvidas pelo professor de Química Gustavo
Moitinho Gomes, quatro vídeos foram produzidos. Os 34 alunos de 3º ano do Ensino
Médio do Colégio Adventista de São Caetano foram divididos em quatro equipes, cada
uma com um tema diferente. Para colher
informações sobre os temas designados, os
estudantes visitaram o Centro de Eficiência
Energética da Coelba e debateram sobre os
equipamentos vistos e o conteúdo exposto
pelo monitor. Após a visita e a complementação das informações por meio de aula expositiva, os alunos produziram vídeos sobre
temas relacionados à energia.
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O professor de Língua Portuguesa Joel Malheiros Ribeiro, da Escola Estadual Presciliano Silva, colocou em prática a metodologia
do Energia que transforma para despertar
o interesse de alunos do 6º ano, professores e assistentes pelas fontes de energia
renováveis. Após escrever no quadro as palavras Recursos energéticos, título do texto
trabalhado logo depois, anotou os termos
que os alunos traziam de modo a levantar
o conhecimento prévio de cada um sobre o
assunto. A ida ao Centro de Visitação Pituaçu Solar, segundo ele, “foi muito proveitosa,
pois, além de ser uma atividade diferenciada, motivou bastante os alunos. Não só lhes
acrescentou conhecimento, como também
os ajudou a refletir sobre a preservação ambiental, seja no sentido de fazer uso eficiente
da energia, seja no sentido de reciclar materiais e produtos de uso cotidiano, questões
tratadas em sala”. Na volta, os estudantes
fizeram um relatório e pesquisaram dicas de
atitudes energeticamente eficientes.

Jilmara dos Santos Cruz, professora de
Língua Portuguesa, abordou o tema do desperdício de energia no ambiente doméstico
com 41 alunos dos 6º e 7º anos da Escola
Ágape. Os estudantes debateram temas de
eficiência energética e, depois, elaboraram
histórias em quadrinhos. Também visitaram
o Centro de Eficiência Energética e Eletricidade da Coelba, onde fizeram várias descobertas, a partir dos experimentos realizados
e das orientações dos monitores.

A professora de Geografia Veronica Neves
Cardoso trabalhou o tema Uso consciente da energia com alunos do Fundamental
II da Escola Municipal Argentina Castelo
Branco. Veronica diagnosticou o que os estudantes sabiam sobre energia a partir de
questões orientadoras e, em seguida, sugeriu a leitura de textos sobre a inter-relação
entre energia e meio ambiente. Uma palestra abordou a importância do uso consciente de energia para a vida no planeta.
Os jovens foram estimulados a entrevistar
suas famílias para investigar o uso da energia em suas casas, analisar a conta de luz e
preparar gráficos e tabelas com o resultado
do consumo. Com as informações obtidas,
criaram panfletos com orientações de atitudes sustentáveis para as comunidades
escolar e local. “A finalidade desse projeto
é que os alunos sensibilizem a comunidade
para o uso da energia, bem como apresentar novas formas de obtê-la”.

Com o objetivo de ampliar espaços de reflexão sobre eficiência energética de forma
integrada e contextualizada, a professora
de Língua Portuguesa Nildete Santos Vieira elaborou uma série de atividades para
os 70 alunos do 1º ano do Ensino Médio do
Começou com uma dinâmica para demonstrar aos alunos que, para mudar o modo
como desempenhamos tarefas do cotidiano, é necessário ter conhecimento sobre o
assunto: pediu que usassem uma venda e
desenhassem uma casa com janelas e portas; uma árvore; um jardim cercando a casa,
sol, nuvens, aves voando e uma pessoa com
olhos, nariz e boca; e que também escrevessem “sem energia, tudo fica fora do lugar”.
Foram propostas diversas atividades, como
exibição de vídeo, debate, leitura de textos,
fundamentação teórica. Como atividade
avaliativa, a professora pediu à turma para
construir maquetes e preparar encenações
sobre conceito, definição e significado de
energia elétrica; identificação do selo Procel; promoção do uso eficiente de energia;
tipos de energia; e mudança de atitude, postura, hábitos e práticas no comportamento
do consumo de energia elétrica.
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Patrícia Manuela Louvores de Lima, responsável pela disciplina de Educação em Valores
Humanos, mobilizou 233 alunos do 5º e 6º
anos para o tema Consumo de energia em
nosso cotidiano: em casa e na escola. Para
isso, pediu aos alunos que fizessem o cálculo do consumo mensal a partir dos kWh
dos eletrodomésticos e verificassem se eles
tinham o selo Procel. O grupo leu o Manual
de consumo consciente e elaborou cartazes.
“A turma se mostrou muito preocupada em
reorganizar os métodos de consumo pessoal/familiar e verificar o selo de qualidade. A
conscientização foi levada também para a
escola. Ao sair da sala, para os intervalos,
para aulas de Educação Física ou Artes, um
aluno sempre ficava responsável pelo desligamento dos equipamentos (lâmpadas, datashow, monitor),” relata Patrícia.

O professor de Matemática Renan Xavier
Farias fez uma série de atividades com alunos do 9º ano para que conhecessem os tipos de energia e seus impactos ambientais
e propor ideias para um consumo eficiente,
na escola e em casa. Primeiro, abordou o
conceito de energia, suas fontes, matrizes
energéticas no Brasil e no mundo e os impactos ambientais. À exibição de um vídeo
da série Vida de república seguiu-se debate
sobre consumo consciente. Os alunos criaram folders e cartazes, expostos para a turma, e acompanharam, por meio de gráfico, o
consumo de energia em suas casas, por três
meses seguidos. “Depois, elaboraram um
relatório com o número de moradores, o período de aplicação das técnicas aprendidas
em sala, quantas pessoas as aplicavam na
residência, as datas (início e fim) de análise e
as variações no consumo mensal. Um gráfico de barras aponta as variações de consumo nos meses em questão,” explica Renan.

Sônia de Alcântara Dias, professora de
Meio Ambiente e Matemática, trabalhou os
temas consumo consciente da energia; fontes renováveis de energia; tipos de energia;
cálculo do consumo mensal de energia; e
percentagem do uso dos aparelhos eletrodomésticos com quase 100 alunos do 6º
ano da Escola Estadual Professora Marinha
Tavares. Na dinâmica Sem a luz solar não há
transformação, alunos com olhos vendados
desenharam uma casa, árvore e jardim e escreveram uma frase ditada pela professora,
que incentivou um jogo de perguntas e respostas em equipes e mediou um debate entre os grupos. Outras atividades propostas
foram exercícios para calcular o percentual
de utilização dos aparelhos eletrodomésticos e o consumo mensal de energia. Os alunos também criaram cartazes e maquetes.
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Como economizar energia em ambientes
sociais foi o tema escolhido pela Professora
de Geografia Eliana Vilma dos Santos para
trabalhar com 215 alunos de 8º e 9º anos da
Escola Sesi Candeias. Em equipes, eles fizeram um levantamento das principais causas
de desperdício na escola e em casa. O uso
de recursos, como vídeos e uma visita à Igreja Matriz Nossa Senhora das Candeias para
observar as instalações elétricas, serviu de
base para que a turma elaborasse uma campanha de redução da conta de energia da escola. Cartazes e questionários foram produzidos para mobilizar a comunidade escolar.

Maria do Amparo Teles Conceição, professora de Geografia da Escola Municipal Argentina Castelo Branco, trabalhou o tema
Conscientização do uso da energia elétrica
doméstica com alunos do 9º ano. Utilizou a
série Vida de república e spots do Alô, João!
para promover debates e incentivar os estudantes a expressar seus conhecimentos
e vivências com relação ao uso consciente
da energia elétrica. Propôs aos alunos uma
pesquisa no laboratório de informática do
colégio sobre maneiras de economizar esse
recurso por meio de hábitos inteligentes e
equipamentos eficientes. Os resultados foram apresentados no pátio da escola para
as demais turmas. Depois, para culminar, os
jovens elaboraram uma cartilha com orientações para reduzir o desperdício de energia, apresentada em uma palestra para a
comunidade.

Para despertar seus alunos para a importância do consumo consciente, Helaine Iolanda
Neves Burgues, professora de Biologia do
Colégio Estadual Dr. Luiz Rogério de Souza,
elaborou uma série de atividades: começou
questionando sua turma sobre o desperdício.
Depois, contextualizou o consumo de energia com números e gráficos. Os 40 jovens do
1º ano do Ensino Médio assistiram a um vídeo e fizeram uma redação sobre o tema discutido. “A utilização do recurso audiovisual,
bem como a apresentação dos dados reais,
permitiu uma grande reflexão na turma. Os
alunos citavam atitudes equivocadas e, automaticamente, surgiam as sugestões para
reverter tais ações,” relata Helaine.
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Incentivar a forma mais adequada de como o
cidadão poderá reduzir o consumo de energia; desenvolver estratégias e dinâmicas associadas ao cotidiano do educando; e refletir
sobre as ações da eficiência energética no
contexto atual foram os objetivos das atividades realizadas pelo professor de Biologia
Luís Henrique de Souza Cardoso com 25
alunos do 3º ano. A Dinâmica da bexiga foi
utilizada para integrar o grupo, seguida de
uma discussão sobre o custo da energia elétrica, tendo como base suas próprias contas
de energia. Vídeos da série Vida de república
trouxeram informações para o desenvolvimento da maquete sobre uma cidade sustentável que utiliza energia eólica, apresentada para toda a comunidade escolar.

A professora de Biologia Luzânia Fonseca
Imperial desenvolveu o tema Energia que
transforma, energia em movimento com 91
alunos do 1º, 2º e 3º anos e EJA do Colégio
Estadual Dorival Passos. Para tratar das diferentes formas de energia renovável e seus
impactos no ambiente, Luzânia utilizou recurso audiovisual e distribuiu textos falando
de diferentes formas de geração de energia,
alternativas e convencionais. Cada grupo
ficou responsável por apresentar uma dessas fontes para os demais. A culminância
do projeto foi a Feira de Ciências, na qual as
turmas expuseram suas maquetes de modelos funcionais de fontes de energia para a
comunidade escolar.
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Para que os alunos do 9º ano do Colégio Dinah Gonçalves pudessem perceber a importância da energia para os seres vivos, conhecer suas diferentes formas e compreender
os mecanismos de conservação de energia, a professora Maria Raimunda Ribeiro
da Silva utilizou a metodologia do Energia
que transforma. Ela escolheu fazer uma
tempestade de ideias como atividade integradora: “Os estudantes citaram situações
que não ocorreriam se não houvesse energia. Essas contribuições foram registradas
em seus cadernos e socializadas em classe,”
explica. Para problematizar as questões,
realizou um experimento sobre transformação e conversão de energia: em duplas, cada
um levou suas mãos à face, depois apertou
a mão do colega durante 5 minutos e, em
seguida, colocou a mão em seu próprio rosto novamente. Para aprofundar a discussão
sobre o consumo de energia elétrica, a professora exibiu um vídeo, orientou a análise
de uma tabela de consumo de chuveiro elétrico e a produção de um texto.

Noelma de Oliveira Santos, professora de
Física do Colégio Professor Dásio José de
Souza, convidou os 37 alunos do 1º ano do
Ensino Médio para pensar como usar a energia sem desperdício. Uma mostra de equipamentos elétricos serviu para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos. A exibição
de um vídeo da série Vida de república, seguida de debate, aprofundou o tema. A turma montou e apresentou painéis com imagens de eletrônicos e o consumo de cada
um deles. Após ouvirem os spots do Alô,
João!, refletiram sobre o desperdício ou excesso de consumo. Fizeram, ainda, um exercício prático sobre o selo Procel e o uso eficiente da energia em suas casas: trouxeram
uma conta e aprenderam a interpretá-la. A
partir de uma exposição dialogada, foram
colocadas algumas questões para a turma e
solicitado que pesquisassem e listassem os
aparelhos elétricos de suas famílias, assinalando os que consomem mais energia. Em
sala, apresentaram os resultados.

Setenta e dois alunos do 2º ano do Ensino
Médio do Colégio Estadual Polivalente de
Camacan participaram das atividades propostas pela professora Claudete Ramos de
Oliveira. Eles fizeram crachás com palavras
e desenhos representando a energia do dia,
construíram uma árvore da vida e fizeram
uma dinâmica de energização corporal.
Como atividade de problematização, cada
estudante trouxe uma conta de luz com
maior valor e outra com valor menor, preparou um cartaz com esses gastos em kWh
e escreveu dois motivos para a conta ter
aumentado. A turma assistiu a um episódio
da série Vida de república e fez uma leitura
de imagem usando cartazes e listando dicas
de eficiência energética para as residências.
Os alunos encerraram as atividades com a
Dinâmica dos balões: quem deixasse o balão cair, ou estourar, respondia a uma das
perguntas do jogo Supereficiente.
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Levar 55 alunos de 1º e 2º anos do Ensino
Médio do Colégio Estadual Antônio Joaquim
Correia a entender o processo de transformação da energia hidráulica em elétrica nas
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), a refletir sobre suas vantagens e desvantagens,
e a compreender o ciclo da água por meio da
construção e acompanhamento de um terrário foram os objetivos do professor de Química Francisco Silva de Souza. Para ver o
que os estudantes sabiam sobre o assunto,
Francisco mostrou a figura de uma hidrelétrica e fez várias perguntas, como o que era
possível observar, e se a imagem apresentava algo importante. Todos leram em voz alta
o texto A energia das pequenas centrais hidrelétricas, do Caderno 3, e responderam a
várias questões. Os alunos construíram um
terrário com garrafa PET. “Percebi que muitos estudantes mostraram-se mais receptivos à adoção de hábitos de consumo eficiente após as atividades do projeto Energia que
transforma,” diz o professor.

SENHOR
DO BONFIM

A professora Juliana da Silva Nascimento,
que leciona Memória e Identidade no Colégio Estadual Luiz de Jesus, se propôs a envolver os 134 alunos do 1º, 2º e 3º anos do
Ensino Médio em conversas e atividades relacionadas ao uso eficiente de energia.
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Verbenia Tercia Souza e Silva, professora de
Educação Artística, Língua Portuguesa e Religião da Escola Municipal Dr. José Gonçalves,
trabalhou com 100 alunos de forma lúdica e
participativa a preservação e a economia de
energia. Fez um levantamento prévio com
seus alunos sobre consumo, desperdício, tipos de energia e usou recursos audiovisuais
para motivá-los ainda mais. Os estudantes
de 6º e 7º anos elaboraram histórias em quadrinhos com o tema energia e os do 8º ano
fizeram uma paródia com a música da cantora Valesca Popozuda, Eu sou a diva que você
quer copiar. No final, todos concluíram que
“a energia agora tem é que poupar”.

VITÓRIA DA
CONQUISTA

O professor de Geografia Arilson Cleber
Evangelista Sampaio utilizou dois episódios
da série Vida de república para expor conceitos sobre as fontes de energia no Brasil aos
59 alunos de sua turma de 7º ano do Centro
Educacional de Barra do Choça (CEBC). “A
atividade teve ótima receptividade dos alunos, que se envolveram com as propostas
apresentadas e também participaram com
relatos de experiências de seu cotidiano”.

Com uma música de fundo, a formadora
regional do PCE, Clemilda Figueredo Nascimento Pereira, solicitou a seus 16 alunos
do EJA do Colégio Estadual de Brumado
que imaginassem todas as formas de energia presentes no local e abriu um questionamento para que refletissem como elas são
produzidas. Explorando os materiais do kit
Energia que transforma, eles fizeram uma
leitura dinâmica do texto Energia e desenvolvimento sustentável, criaram cartazes,
seguindo sugestão do Caderno 3, e analisaram o cartaz da Linha do tempo que mostra
o caminho da energia construído pela ação
humana. Uma tabela foi preenchida com as
formas de energia que poluem menos e as
que poluem mais. Os alunos coletaram informações sobre atitudes sustentáveis em
suas casas, utilizando uma tabela estilo
check list. Esses dados foram transportados para um gráfico de barras chamado Atitudes sustentáveis da minha família.

Floriene Rebouças Leite de Oliveira, professora do Complexo Educacional Municipal
Lourival Souto, realizou uma atividade sobre o uso consciente da energia elétrica. Os
alunos fizeram um levantamento do consumo de energia em suas casas e na escola e,
juntos, indagaram: o que é energia? De onde
ela vem? Quais são os diferentes tipos de
energia? Como ocorre a conversão entre os
diferentes tipos de energia? De que forma
um combustível, como a gasolina, o etanol
e o óleo diesel podem gerar energia, e quais
as principais fontes de energia?. Para aprofundar o debate, a professora usou recursos
como música e exibição de vídeo sobre produção de energia elétrica e uma atividade
prática: cada equipe pesquisou uma fonte
alternativa de energia elétrica e fez uma
apresentação sobre ela.
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O tema Consumo de energia – O uso médio
dos equipamentos por dia foi escolhido pela
professora de Ciências Gisele Santos Moitinho para abordar com as turmas de 6º, 7º, 8º
e 9º anos do Educandário Machado de Assis. Ela solicitou aos alunos que trouxessem
uma lista dos equipamentos eletrônicos que
tinham em casa, calculassem as respectivas potências médias e preenchessem uma
tabela com as seguintes informações: equipamento, potência média (watts), uso médio
por dia, uso médio por mês, consumo mensal (kW) e custo mensal (R$). Uma vez realizados os cálculos, cada aluno comparou
o resultado da atividade com as contas de
sua casa. Com base no primeiro episódio da
série Vida de república, identificaram “atitudes desnecessárias”, “atitudes conscientes”
e o que poderiam fazer dentro de casa para
diminuir o consumo de energia.

O professor José Valderi Cavalcante Silva
solicitou a seus 38 alunos do 6º ano do Colégio Fainor que fizessem um levantamento
dos eletroeletrônicos de suas casas, com
fotos, dados técnicos e a potência de cada
um deles. Eles deveriam, também, calcular
o consumo e montar um gráfico dos últimos
12 meses. O trabalho incluiu a verificação do
número de aparelhos que ficavam em stand
by, a existência de um quadro de circuitos
(aterramento elétrico e disjuntor DR) e quais
equipamentos continham o selo Procel. Em
sala de aula, após a exibição de um episódio
da série Vida de república e realização da leitura de imagem, os alunos foram divididos
em três grupos e apresentaram aos colegas,
com base no levantamento realizado, como
suas famílias estão utilizando a energia.

As professoras de Geografia do Centro Integrado de Educação Navarro de Brito (Cienb),
Lara Barros Pereira, Maíra Lopes de Almeida e Vanessa Rodrigues dos Santos, dividiram os 30 alunos do 9º ano em dez grupos:
cada um pesquisou uma hidrelétrica do Brasil. Enquanto parte deles foi ao laboratório
de cartografia da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia (Uesb) para elaborar um
mapa com a localização das dez principais
usinas hidrelétricas brasileiras, a outra parte ficou no laboratório de informática pesquisando informações sobre as usinas. A
partir das pesquisas feitas e da exposição
oral durante a aula, os alunos construíram
uma maquete e prepararam um banner para
expor na Feira de Ciências da escola.
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As professoras Margarida Maria Barreto
Pazos e Maria Juliana Chaves de Sousa se
uniram para trabalhar os tipos de energia
com 35 alunos do 8º e 9º anos do EJA. A dupla iniciou as atividades com a exibição de
slides sobre energia. Margarida dramatizou
um texto de Leonardo Boff e cada aluno escreveu, e depois apresentou de forma oral,
uma palavra relacionada ao tema. Audiovisuais foram utilizados para abrir uma discussão sobre os conteúdos de forma interativa – houve espaço para opiniões, ressignificações e práticas relativas aos tipos de
energia. Após o debate, cada aluno recebeu
a figura de uma lâmpada e desenhou uma
expressão facial representando a satisfação
em relação à aula – triste, indiferente ou feliz. O desenho foi apresentado para a turma
e pendurado na árvore construída pelos alunos que ficará exposta na sala de aula para
ser usada em outros momentos.

PERNAMBUCO
SALGUEIRO
ARCOVERDE

RECIFE
CARUARU

ARCOVERDE

DESTAQUES

Na Escola Estadual Amália Cavalvanti da Costa Lima, no município de Pedra,
Aldo Magalhães, professor de Ciências, e Krys Neri Cavalcanti, professora de
Geografia, mobilizaram 80 alunos de turmas de 9º ano e de 1º ano do Ensino
Médio para trabalhar o tema energia. Contaram, para isso, com o apoio e a
supervisão do gestor, Sebastião César Galindo Vaz. O debate se iniciou com
a Dinâmica eu-imagem e foi ampliado para eficiência energética com a questão: “como economizar energia elétrica em casa e em outros ambientes?”. A
exibição de episódios do Vida de república e a leitura de imagens ampliaram
as trocas e reflexões. Divididas em grupos, as turmas estudaram textos do
Caderno 2 do kit e promoveram seminários. Com o intuito de sensibilizar o
público da escola e da comunidade para a economia de energia, os alunos elaboraram cartazes, construíram uma maquete com material reciclável, criaram
spots e uma encenação, veiculados na rádio comunitária. Para conscientizá-los, visitaram outras escolas e o comércio da cidade, entregaram panfletos
confeccionados por eles mesmos e apresentaram conteúdos do Manual de
consumo consciente de energia.

Com dinâmicas e atividades lúdicas, os professores Anderson Manoel da Silva, Clelia Rosely de Menezes e Simone Maria Barbosa de Souza despertaram
o interesse pela eficiência energética em 80 alunos de 7º e 8º anos da Escola
Municipal Inês Beatriz de Araújo (Emiba), no município de Tacaratu. Os vídeos
da série Vida de república e os cinco cadernos do kit provocaram a curiosidade
dos estudantes e ampliaram seus conhecimentos. Divididos em grupos, eles
fizeram apresentações sobre diversas fontes e formas de geração de energia
que conheceram em aulas de campo, por exemplo, na antiga usina de Angiquinhos, em Delmiro Gouveia. Em Paulo Afonso e Xingó, observaram como a
energia mecânica, gerada através do fluxo das águas, é convertida em energia
elétrica. Visitaram, também, o Parque Eólico e Solar Fonte dos Ventos, em
Tacaratu. Motivados pelas atividades do Energia que transforma, os alunos
desenvolveram um aplicativo para celular chamado Sustentac – Sustentabilidade Tacaratu. Na rádio da escola, abordaram questões interessantes sobre
energia e dicas de eficiência energética no dia a dia, com o propósito de mobilizar a comunidade escolar.
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“O CONVÍVIO ESCOLAR SERÁ
UM FATOR DETERMINANTE
PARA A APRENDIZAGEM DOS
VALORES E ATITUDES”
PCN 2001, CITADO POR MAGNA JACQUELINE,
DE SÃO CAETANO

CARUARU
Angela Maria Brandão de Lima, professora do Colégio Pequeno Príncipe, escola da rede particular do município de São Caetano, mobilizou 48 alunos de 1º,
2º e 3º anos do Ensino Médio utilizando materiais e dinâmicas do Energia que
transforma. Além de participarem da Dinâmica do carteiro, ao ar livre, os alunos assistiram a vídeos, como um episódio da série Vida de república, e fizeram
leitura de imagens. Nessas leituras, questões ambientais ganharam destaque,
associadas a pequenas ações eficazes, como apagar luzes e fechar torneiras.
A dança das cartas, junto com o jogo Supereficiente e a leitura de textos do
Caderno 3 embasaram pesquisas e apresentações e incitaram debates.

programa de rádio, conversaram sobre meio ambiente e sustentabilidade.
Houve, ainda, encenações sobre fontes de energia.
O grupo envolvido foi de cerca de 50 alunos, mas, com a feira de energia, para
a qual foram convidados pais e outras turmas, o trabalho alcançou cerca de
120 pessoas. As turmas criaram gráficos e panfletos com dicas simples de
economia de energia, cartazes e maquetes. “Planejei desenvolver as ações
apenas com a turma do 2º ano, mas foi tão gratificante que ampliei para os
alunos do Ensino Médio. É uma proposta pedagógica interdisciplinar que prioriza o diálogo e fortalece a consciência das pessoas sobre a importância do
uso eficiente da energia para a preservação dos recursos naturais do planeta,” diz Angela.

Na turma de 2º ano, grupos de alunos fizeram apresentações criativas sobre
o que estudaram e socializaram uma paródia sobre mudanças climáticas. Em
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Os professores José Artur Barbosa dos Santos e Elizângela Araújo desenvolveram ações de mobilização comunitária com estudantes de 6º, 7º e 9º anos da
Escola Municipal Benjamim da Mata Ribeiro, no município de Chã. Numa aula
em praça pública, os 62 alunos das séries selecionadas, uma turma por vez, tiveram a oportunidade de ‘colher’ informações do Manual de consumo consciente de energia e atuar como agentes transformadores de atitudes, numa ação
educativa feita porta a porta. O trabalho começou com a Dinâmica da bola com
os pés. Os professores associaram a bola ao planeta Terra – quem a deixasse
cair pagaria uma prenda. O grupo refletiu sobre situações cotidianas e foi instigado a relacionar a preservação ambiental a hábitos de consumo de energia.

No município de São Caetano, as professoras Magna Jacqueline Gomes Morais e Roberta Julianny da Silva Santos, que trabalharam com 58 alunos de
turmas de 4º, 6º e 9º anos da Escola Tenente José Francisco Graciano, relatam
que o Energia que transforma impactou o cotidiano da escola e que as dinâmicas integradoras foram adotadas no dia a dia de diversos professores. A
Dinâmica do carteiro integrou os grupos e a exibição de episódios de Vida de
república incentivou a troca de ideias sobre conceitos de energia e recursos
renováveis, facilitando a sua compreensão. Os alunos analisaram as contas
de energia de suas casas e, com base no Manual de consumo consciente de
energia, criaram panfletos com dicas de energia, distribuídos na comunidade.
A direção e a coordenação da escola também abraçaram o projeto e colaboraram com a realização de uma gincana sobre vida e sustentabilidade. Professores do 6° ao 9° ano participaram junto com seus alunos: fizeram faixas
e cartazes, criaram paródias e fantasias com material reciclado. A equipe de
cada turma escolheu um mascote e encenou uma coreografia sobre sustentabilidade. Uma delas apresentou a dança do coco, típica da Região Nordeste.
As equipes se enfrentaram num jogo de perguntas e respostas sobre energia,
recolheram cinco mil latinhas e arrecadaram 367 quilos de alimentos. Os alunos tornaram-se multiplicadores do uso consciente de energia.

A exibição de um episódio da série Vida de república ampliou o debate sobre
a relação entre hábitos de consumo de energia, formas de evitar o desperdício e a economia que a mudança de atitudes pode representar. Os alunos se
mobilizaram para fazer uma campanha sobre eficiência energética na escola
e na comunidade de entorno. Uniformizado e usando viseiras com as cores
das bandeiras tarifárias, o grupo deu uma aula de cidadania, instruiu vizinhos,
familiares e amigos sobre o uso adequado da energia. Os professores também
organizaram um encontro de formação com os docentes de Ciências das redes municipal e estadual do município, mobilizando escolas a fazerem apresentações com a temática da energia no desfile cívico da cidade.
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Incentivado pela Professora Roberta Gomes de Andrade Silva, um grupo
de 18 alunos de 6º ano da Escola Municipal Jundiaí, em Orobó, pesquisou a
história da comunidade antes da chegada da energia elétrica. Os alunos começaram reproduzindo depoimentos ouvidos de seus avós e depois fizeram
entrevistas com moradores locais, relatadas em forma de cordel: “Quando a
noite chegava, a família ia ao terreiro conversar com os vizinhos ao redor do
candeeiro, a lua também ajudava, esse caso é verdadeiro! Sem haver telefone
era difícil se comunicar, pois para dar e receber notícias uma carta tínhamos
que enviar, passava dias viajando e ansiosos tínhamos que esperar”. Além de
casar com a memória registrada nas entrevistas, a dinâmica do carteiro aqueceu o grupo para assistir a um episódio de Vida de República e fazer a leitura
de imagens. Como atividade complementar, cada aluno produziu uma história em quadrinhos. Todos, junto com outros professores da escola, montaram
uma maquete de cidade sustentável e foram para a rua mobilizar a população
a adotar práticas eficientes no consumo de energia.
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RECIFE
Ana Lúcia Massena de Freitas, professora de Física, junto com Carla Carolino, de Biologia, Jusseidy Lins, de Matemática, Maria da Luz, de Educação
Física, Marluce, de Letras e Artes, e Rosely, de Letras e Português, todas
da Escola Tabajara, em Olinda, envolveram 18 alunos de 2º ano de E.M/EJA
no trabalho interdisciplinar sobre conta de luz, impostos e tarifas. Primeiro,
fizeram uma dinâmica corporal, “não deixar a bola cair”, seguida da pergunta:
“você paga impostos?”.
Formaram-se grupos para a leitura e interpretação do texto Impostos silenciosos, de Mário Sérgio Cortela. Depois, em cartazes, apresentaram a síntese do
que leram. No segundo momento, iniciaram a análise da nota fiscal de energia
utilizando o método Grupo de Verbalização e Grupo de Observação (GVGO).
Na etapa de socialização da atividade, formaram-se dois círculos, o menor
dentro do maior. O grupo menor verbalizou o que detectou e o maior, em silêncio, observou e analisou as questões levantadas. No estudo das contas de
energia, a Biologia serviu para relacionar as bandeiras tarifárias a questões
ambientais; a Física contribuiu para a identificação das formas de geração de
energia e das unidades de medida; enquanto a Matemática ajudou a elucidar
os cálculos e percentuais tarifários e tributários. Os alunos registraram seus
sentimentos e aprendizagens em um cartaz, no qual deixaram a impressão de
suas mãos associada a uma palavra.
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“A APRENDIZAGEM
SE CONCRETIZA
QUANDO O
EDUCANDO SE
DEPARA COM
SITUAÇÕES DE SEU
COTIDIANO EM QUE
TERÁ QUE PÔR EM
PRÁTICA AQUILO
QUE APRENDEU
NO AMBIENTE
ESCOLAR”

Na Escola Municipal Complexo Educacional do Ipojuca, os professores José
Walmilson do Rego Barros, de História, e Renato Luciano Venceslau, de Geografia, trabalharam o Energia que transforma com 30 alunos de 6º, 7º, 8º e 9º
anos. Esse grupo, que participa do projeto Sustentabilidade, terá a missão de
replicar a proposta nas outras turmas, lembrando que “ninguém conscientiza
o outro, o que podemos fazer é sensibilizar”, como afirma um dos professores.
Foram utlizadas dinâmicas e materiais do kit para despertar o interesse dos
estudantes pelos temas ligados à energia. Eles assistiram ao primeiro episódio do Vida de república e foram incentivados a pesquisar a história do selo
Procel. Pegando o gancho da afirmação de um aluno, de que “energia é água”,
os professores exibiram uma animação da Eletrobras que mostra, de forma
bem didática, como funciona uma hidrelétrica. No estudo das fontes de energia, deu-se ênfase à hidrelétrica e à termelétrica, que alimentam o município,
próximo ao Porto de Suape, contextualizando as aprendizagens.
As turmas fizeram uma nova versão do Supereficiente, usando cartas e notas de dinheiro do jogo, e foram bastante participativas. A cada pergunta, os
professores aproveitavam para firmar os conceitos apresentados na aula e no
jogo. Eles lembram que “a aprendizagem se concretiza quando o educando se
depara com situações de seu cotidiano em que terá que pôr em prática aquilo
que aprendeu no ambiente escolar”.

PROFESSORES JOSÉ WALMISON
E RENATO LUCIANO
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A professora de Ciências Ivany Mariz Mendes Azevedo da Costa mobilizou,
para a proposta do Energia que transforma, 43 alunos de 6º e 7º anos que estão cumprindo medidas socioeducativas na Escola Frei Jaboatão – Extensão
CASE. As atividades pedagógicas tiveram o objetivo de fazer com que, além
de conhecerem o conteúdo curricular, eles pudessem vivenciá-lo no cotidiano,
tornando a aprendizagem significativa.
O trabalho começou com a Dinâmica eu-imagem. Em seguida, a pergunta “o
que é energia?” incentivou o grupo a contar o que já sabia sobre o assunto. Os
episódios da série Vida de República, vários spots do Alô, João! e textos do
Caderno 2 do kit foram recursos utilizados para promover rodas de conversa
sobre assuntos ligados à energia – conceitos, recursos renováveis, eficiência
energética – e, também, aprofundar temas de Ciências dos anos finais de Ensino Fundamental, como água, solo, recursos geológicos, meio ambiente.
A leitura do Manual do consumo consciente de energia embasou a resolução
de questões e a realização de atividades complementares. Os alunos fizeram
desenhos e cartazes sobre os temas abordados, depois socializados. Durante
a avaliação, cada participante disse uma palavra e fez um gesto para expressar como se sentiu durante o processo. “Foi possível perceber que os alunos
transcenderam o conhecimento espontâneo para o conhecimento científico.
Foram notáveis a participação, a curiosidade e o espírito investigativo, à medida que o processo de ensino-aprendizagem ia se desenvolvendo,” diz Ivany.

“Fotografar o ambiente do entorno foi o desafio lançado pela Professora de
Ciências, Biologia e Química, Priscianne Maria Delmondes Cordeiro, aos 26
alunos de 6º ano da escola São João Batista. Ela relatou que começaram o
trabalho com a dinâmica do carteiro e que “até aqueles que são mais tímidos
começaram e quebrar a timidez e participar das atividades”. Com a questão “o
que podemos fazer para ajudar o nosso planeta?” o interesse deles foi despertado e “eles questionavam, tinham curiosidade”, participando ativamente
de todas as ações. Daí veio a proposta de fazer com eles uma observação e
registro do ambiente de entorno. Eles “ficaram super empolgados, perguntado como tiravam sua foto, se poderiam fazer como eles estavam pensando,
pedindo ideias” e se ajudando uns aos outros. No dia seguinte ao registro fotográfico, já com as imagens impressas, todos estavam bem curiosos para ver
as fotos de todos. Fizeram uma exposição com as imagens produzidas pelo
grupo e promoveram uma roda de conversa, fazendo reflexões a partir das
fotos. Mobilizados para a temática ambiental, fizeram mutirões para recolher
lixo em espaços públicos e plantar mudas de árvores.
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SALGUEIRO
Um grupo de professoras desenvolveu a proposta do Energia que transforma
com alunos da Escola Poeta Carlos Drumond de Andrade. Para abrir a conversa sobre um assunto que tem tomado as manchetes dos noticiários e é
uma preocupação de todos, a escassez de água, a professora Amanda Lima
e Pinheiro convidou seus 21 alunos de 1º ano do Ensino Médio a responder a
várias perguntas com a Dinâmica do repolho; Maria Verdinilde Gomes da Silva
propôs que os 32 alunos de 2º ano representassem, por meio de uma imagem
ou símbolo, como estava a sua energia; Maria do Socorro Ouriques Reis usou
a Dinâmica do carteiro para despertar a curiosidade de 23 alunos do 3º ano
sobre eficiência energética; e Irlene Lima Pantaleão também convidou os 40
alunos de 8º ano a dizer como estava a sua energia. Em seguida, passou uma
caixa cheia de tirinhas com perguntas e curiosidades sobre energia – conceitos,
histórico, evolução da energia e suas fontes, dicas de consumo consciente.
As professoras recorreram à série Vida de república, a textos dos Cadernos
do kit, ao Manual do consumo consciente e a matérias de jornal e revista para
alimentar debates sobre formas de uso da água e da energia no dia a dia e para
aprofundar questões.
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Após adquirirem algum entendimento do assunto, as turmas do 1º e 3º anos
fizeram uma visita técnica à barragem de Sobradinho, conheceram a história
da sua construção e os motivos da sua localização, além dos processos físicos e químicos que envolvem a transformação da água em energia. Os alunos
interagiram com um engenheiro, viram como funciona a usina e constataram
que estava com apenas 40% da sua capacidade, por falta de chuva. Para completar, todos socializaram o que aprenderam, criaram cartazes e vídeos que
sintetizam os conhecimentos adquiridos e que revelam importantes lições
de cidadania, fizeram textos e maquetes. A turma também participou de uma
dança das cartas com perguntas do jogo Supereficiente.
A professora Amanda afirmou que “uma vez a água ‘acabando’, a energia produzida também será comprometida”. E complementou “Para mim o encontro do Energia que transforma foi realmente transformador. As atividades
vivenciadas, os conhecimentos obtidos através dos debates, vídeos e áudios.
Foi um prazer poder vivenciar junto aos alunos e levá-los, assim como eu, a
aprender sobre como economizar energia, economizar água e assim o meio
ambiente, que é muito importante para todos os seres vivos”.

SINOPSES

ARCOVERDE

Para que os 20 alunos de 2º ano do Ensino
Médio na Escola Tico e Teco Objetiva melhor
explorassem melhor o material do Energia
que transforma, a professora Allinne Barbosa Pereira dividiu a turma. Em grupos,
eles pesquisaram os Cadernos do kit e cada
equipe apresentou para o grande grupo suas
conclusões sobre os conteúdos abordados,
todos relacionados à energia. Também assistiram a um vídeo da série Vida de república e fizeram leitura de imagens. Houve um
concurso de redação para que cada aluno
escrevesse um texto levantando argumentos sobre o que aprendeu com o projeto.

A professora Alvileide Paes Miranda, do
EREM Gonçalo Antunes Bezerra, apresentou o material do kit Energia que transforma
para alunos de 3º ano do Ensino Médio. Ela
exibiu um programa da série Vida de república e promoveu uma discussão sobre as situações abordadas no vídeo. O grupo também
fez a leitura interativa do Manual do consumo consciente de energia, analisando os
cuidados que devemos ter ao utilizar aparelhos domésticos. Foram levantadas dicas
de consumo consciente de energia para os
alunos adotarem em suas casas e, por fim,
os estudantes debateram sobre as atividades realizadas nas próprias residências.
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A coordenadora pedagógica Cristiane Gomes Carvalho e os docentes Anna Heloiza
Queiroz de Carvalho Silva, de Artes, Ariêu
Armando de Oliveira, de Português, Cristina Maria de Souza Araújo, de Ciências, Jamille Menezes Major, de Matemática e Geografia levaram mais de 100 alunos de 6º, 7º
e 9º anos e do EJA da Escola Municipal Vereador Claudionor Rodrigues Major a vivenciar
o Energia que transforma. Após apresentar
a proposta do projeto, pediram aos alunos
para classificar algumas imagens de aparelhos, do ponto de vista da eficiência energética. Os educadores contextualizaram esse
conceito na realidade local, destacando o
Parque Híbrido (energia solar e eólica). Exibição de episódio do Vida de república, leitura de imagens e debates sobre o Manual
do consumo consciente de energia foram
outras atividades. Algumas turmas criaram
cartazes com soluções para poupar energia.
Uma árvore de cartolina exibiu os aprendizados do dia. Em vídeo, alunos avaliaram o
processo.

Para mobilizar 90 alunos de 6º ano da EREM
Anita Moraes, um grupo de professores –
Anderson Antonio da Silva, Clenilda Odete
Vasconcelos, Josenaide Borges de Andrade
Lemos e Lucicleide Inocêncio da Silva – planejou atividades com os materiais e a metodologia do Energia que transforma. Slides
com os ‘vilões da energia’ e dicas de eficiência
energética despertaram o interesse da turma
que aplicou o que aprendeu em suas casas.
Para abordar temas ligados à energia e mostrar curiosidades, e sempre acompanhados
de leitura de imagens, foram utilizados recursos do kit, como o cartaz da Linha do tempo,
vídeos da série Vida de república e spots do
Alô João!. Distribuição do Manual do consumo consciente de energia e incentivo ao
aprofundamento da aprendizagem por meio
da leitura foram outras atividades, ao lado de
dinâmicas, como a do carteiro. Confecção de
maquetes de energia eólica e solar e experimento comparando a eficiência de lâmpadas
LED às convencionais mobilizaram a turma.

As professoras Andressa Chirlay Torres de
Castro Aguirre e Iara Kíria Souza Cavalcante exibiram um episódio da série Vida
de república para 20 estudantes de duas
turmas de 1º ano de Ensino Médio da EREM
Duque de Caxias, seguido de debate. Alguns
estudantes se identificaram com os personagens da série, reconheceram situações
ligadas ao consumo de energia e esclareceram dúvidas, inclusive sobre o selo Procel. O
Manual do consumo consciente de energia e
as cartas do jogo Supereficiente contribuíram para consolidar a aprendizagem sobre
eficiência energética, que aconteceu de forma lúdica. Os alunos assumiram o compromisso de mudar seus hábitos, tornando-se
multiplicadores para suas famílias.

Na EREM Oliveira Lima, o professor Claudevan Batista de Melo Filho apresentou a
proposta do Energia que transforma a alunos
de 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio Integral.
As atividades se iniciaram com uma foto do
planeta Terra ao lado de aparelhos velhos de
ar-condicionado, o que suscitou diversos comentários sobre a relação entre as imagens.
Após a exibição de um episódio da série Vida
de república, houve leitura de imagens. Os
alunos associaram o que viram a seu cotidiano e trouxeram visões de futuro sobre a
relação entre energia e sustentabilidade. A
turma analisou a importância do rádio como
meio de disseminação de informações úteis
à população e trabalhou com os spots do Alô
João!. Outros materiais do kit também foram
aproveitados, como textos do Caderno 3, o
jogo Supereficiente e a Linha do tempo. A
Dinâmica do carteiro movimentou o grupo,
enquanto a da Bola da vez e a dos 3 Qs serviram para refletir sobre o trabalho realizado.
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Professora da Escola Municipal Benedito
Gomes da Silva, Dulcinéa Araújo da Silva
trabalhou com 45 alunos do 6º e 7º anos
o uso eficiente de energia. A primeira atividade foi a Dinâmica eu-imagem. Antes de
abordar o tema, a professora instigou os
alunos a dizerem o que sabiam sobre o assunto. Após a apresentação da proposta do
projeto Energia que transforma, formaram-se grupos para ler e debater os cadernos
do kit. O cartaz da Linha do tempo contribuiu para aprofundar os conhecimentos da
turma e para fazer uma avaliação desse
primeiro momento. A Dinâmica da bola da
vez, a exibição de episódios da série Vida de
república e a leitura de imagens foram outras propostas trabalhadas com os alunos,
assim como a apresentação de spots de rádio e a aplicação do jogo Supereficiente. A
avaliação envolveu a dinâmica dos 3 Qs e o
relato da experiência de cada um. Os estudantes receberam exemplares do Manual de
consumo consciente de energia para compartilhar com suas famílias.

Assim que recebeu o kit do projeto Energia
que transforma, a professora Edjane Karla
Nunes da Cruz Andrade, da Escola Mínima
Reverendo Antonio Carvalho, apresentou à
professora da EJA uma proposta de trabalho
para sua turma de 24 alunos. O grupo assistiu a um episódio de Vida de república e ouviu
spots do Alô, João!. Houve debates e, como
atividade complementar, os alunos fizeram
um texto em que relacionam o que viram ao
seu cotidiano, por exemplo, o desperdício de
energia em casa aos custos da conta de luz,
que também foi usada como recurso pedagógico. Ficou demonstrado que as contas
mais caras eram as das casas que tinham
eletrodomésticos mais antigos, borrachas
de geladeiras estragadas, lâmpadas incandescentes. Edjane Karla também buscou recursos audiovisuais na internet e usou cartas
do jogo Supereficiente junto com imagens de
equipamentos novos e velhos para comparar
eletrodomésticos, dando destaque aos mais
eficientes, com o selo Procel.

Giselle Maria da Silva Alves, professora de
Geografia na EREM Comendador Manoel
Caetano de Brito, desenvolveu o tema fontes de energia com 34 alunos do 2o ano do
Ensino Médio. Para integrar a turma e levantar seus conhecimentos sobre o assunto, a
primeira atividade foi a Dinâmica do crachá.
Recursos audiovisuais, spots do Alô, João!
e textos do Caderno 3 estimularam os jovens a refletir sobre a importância de escolher equipamentos mais econômicos, com
o selo Procel. “Foi de extrema importância
ter recebido a capacitação, bem como ter o
kit Energia que transforma. Todo o material
– livros, vídeos, spots e jogo – enriqueceu
e ampliou o quadro de materiais da escola.
As dinâmicas apresentadas pela equipe do
Energia vieram a dar um novo olhar sobre o
primeiro momento diário com todos os alunos. Quantas formas diferentes não existem
de se dar bom dia, assim como de terminar a
aula,” observa Giselle.
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O professor de Ciências Grégory Rafael da
Silva Sousa de Medeiros estudou o material do kit Energia que transforma, identificou temáticas relevantes para a sua região
e preparou um roteiro para mobilizar duas
turmas de 9º ano, com 40 alunos cada uma,
na Escola Municipal Monsenhor Estanislau
Ferreira de Carvalho, e outra na EREM Comendador Manoel Caetano de Brito. Para
trabalhar tipos e fontes de energia, criou e
aplicou uma dinâmica de “cores e energias”
e, para abordar conceitos relacionados à
eficiência energética, exibiu o segundo episódio do Vida de república, seguido da leitura de imagens. Os alunos foram instigados
a associar o que viram ao seu cotidiano, aos
contextos nacional e mundial e a identificar
atitudes individuais, coletivas e governamentais que buscam a sustentabilidade. Divididos em grupos, leram textos do Caderno
3. Cartas do jogo Supereficiente promoveram uma disputa de conhecimento entre
equipes. Por fim, compartilharam impressões sobre o que vivenciaram.

A professora de Matemática Leci Maria de
Souza trabalhou em parceria com o professor Cícero, da Escola Édson Regis, com
80 alunos de 8º e 9º anos. Os estudantes
foram orientados orientados a analisar as
faturas de energia e a fazer cálculos com
base nelas. O reconhecimento das siglas
de alguns dos principais impostos e do que
representam no preço final serviu de mote
para uma revisão em porcentagem. Questionados pela professora sobre a temática,
alguns observaram que, além da disciplina
de Matemática, eles também poderiam estudar a conta de luz nas disciplinas de Língua Portuguesa, Inglês e Ciências. Leci se
articulou com professores e alunos de outras escolas para multiplicar o Energia que
transforma em outros ambientes.

A acolhida dos 24 alunos de 7º ano da Escola Municipal Júlio Tenório Cavallcanti foi feita
pelas professoras Lucimar Leite, de Geografia, e Ozelina Cavalcanti, de Artes, com a dinâmica Como está sua energia hoje? Após a
apresentação do projeto Energia que transforma, foi exibido um episódio da série Vida
de república e formaram-se grupos para o
estudo de um texto do Caderno 2, Revelando a energia. As equipes apresentaram e debateram os textos estudados. A construção
das apresentações foi feita “coletivamente,
com qualidade, e de forma prazerosa”. Para
completar, os estudantes vivenciaram uma
oficina de cataventos.

Um Futuro com Energia Sustentável foi o
tema escolhido pelo Professor José Leite
para promover um estudo diferenciado sobre a importância da energia com 33 alunos
de 8º ano da Escola Anete Vale de Oliveira.
Os alunos confeccionaram maquetes mostrando os tipos de energia existentes e procurando descobrir outros meios possíveis de
gerar energia de forma mais sustentável e
econômica para a escola e para a população
em geral. A turma construiu um cata-vento,
com duas pás na vertical, para transformar
a força do vento em energia. Esse experimento foi acoplado a um dínamo, servindo
como carregador de pilha.

Rita Evejania dos Santos, representante da
Secretaria Municipal de Educação, trabalhou
com 32 alunos do 8º ano. Após a acolhida,
apresentou o projeto. Para conhecer a turma,
fez a Dinâmica do crachá, que serviu de gancho para uma reflexão coletiva sobre o conceito de eficiência energética. Em um tapete,
colocou uma lâmpada grande e diversas imagens e solicitou aos alunos que separassem,
de um lado, as que representavam atitudes
eficientes e, do outro, as ineficientes, e depois
justificassem o critério usado. Slides serviram para conceituar eficiência energética,
selo Procel e formas de energia renováveis.
A leitura comentada do Manual de consumo
consciente de energia e um vídeo da série
Vida de república, seguido de leitura de imagem, contribuíram para aprofundar o tema.
Divididos em grupos, os estudantes criaram
cartazes com sugestões para poupar energia
em todo lugar. Para finalizar, com papéis coloridos, montaram uma árvore com atitudes
eficientes, ineficientes e aprendizados.
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A Professora Rubiana Menezes Borba começou a sensibilizar 122 alunos para a importância da energia elétrica apagando as luzes da
Escola Joaquim Tavares Vieira de Melo. Logo
começou um burburinho e os alunos se perguntavam: “Faltou energia? Quem apagou a
luz?”. Depois que as lâmpadas foram acesas,
slides e o vídeo da série Vida de República
foram utilizados para promover conversas
sobre uso eficiente de energia no cotidiano
e as formas de desperdício. Segundo Rubiana, os alunos se mostraram surpresos diante
das ideias levantadas e, para complementar
suas descobertas, foram pesquisar fontes de
energia renovável e a origem da eletricidade
usada na região. O tema foi ampliado por
meio de literatura de cordel e panfletos.

O professor Rubeningue Soares de Queiroz
mobilizou 60 alunos de 1º, 2º, e 3º anos de
EJA e de nível médio da Escola Sérgio Magalhães, município de Tacaratu, bem como
membros da comunidade, a participar de
uma caminhada ecológica. O objetivo era
sensibilizar todos em relação ao uso eficiente da energia elétrica. A mobilização teve
também motivos de comemoração: o primeiro Parque Eólico inaugurado no município, localizado na Serra dos Ventos. Dentre
os convidados, além da comunidade escolar, estavam o prefeito de Tacaratu, representantes locais e o governador de Pernambuco. Durante o evento, foram abordados
os temas fontes de energias renováveis e
preservação ambiental. “O trabalho desenvolvido foi prazeroso. Os participantes lançaram propostas para consumir a energia
de forma sustentável e eficaz no dia a dia”,
diz Rubeningue. Os alunos ainda fizeram um
mural e paródias. Filmes foram exibidos.

“Muito proveitoso, e gerou frutos, uma vez
que poucos alunos conheciam a realidade do
desperdício de energia elétrica em suas casas,” avalia o professor Severino Flávio Pereira do Nascimento, sobre as atividades que
realizou com 30 alunos do 6º ano da Escola Joaquim Tavares Vieira de Melo. Severino
apresentou o projeto Energia que transforma
para a turma, fez a Dinâmica da bola com os
pés para integrar o grupo e debateu com ele
sobre os tipos e fontes de energia e sobre
economia de energia elétrica. Outra atividade que motivou os estudantes foi a exbição
de alguns episódios da série Vida de república. A turma uniu aprendizado com diversão, brincando com as cartas de perguntas
e respostas do jogo Supereficiente e com a
Linha do tempo. Para elaborar uma peça teatral que retratasse o desperdício de energia a
partir da realidade de cada um, todos leram
os textos dos Cadernos do kit. No encerramento, houve uma apresentação da peça.

Terezinha Rodrigues de Amorim, professora do EREM Pedro Bezerra de Melo, trabalhou o tema da energia com 37 alunos do
Ensino Médio. Em círculo, os estudantes
fizeram a Dinâmica da energia das mãos.
Aproveitando a roda, debateram a questão:
“você sabe de onde vem a energia que utilizamos?”. A distribuição do Manual de consumo consciente de energia aprofundou o debate. Perguntas sobre energia limpa e suja e
poluição aguçaram a curiosidade da turma.
Na Dinâmica da árvore, papéis coloridos exibiam perguntas como: “o que eu entendo
por energia?”, “como economizar energia?” e
“o que eu posso mudar na minha casa para
diminuir o consumo de energia?”. Depois, foi
exibido o primeiro episódio da série Vida de
república, com leitura de imagem. Divididos
em grupos, os alunos criaram cartazes que
ilustravam uma das perguntas: “como era
o nosso planeta no passado?”, “como é no
presente?”, “e como será até o final do século XXI?”. Após a socialização dos trabalhos,
foi feita uma avaliação.
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Valdirene Félix de Moura, professora da Escola Joaquim Tavares Vieira de Melo, trabalhou com todos os alunos do Fundamental.
Inicialmente, apresentou o tema eficiência energética e o material do Energia que
transforma, exibindo dois episódios da série
Vida de república. Em roda de conversa, os
jovens tiraram dúvidas e socializaram seus
conhecimentos sobre o assunto abordado. Aos seus 31 alunos do 8º ano, Valdirene solicitou que pesquisassem os tipos de
energias sustentáveis e apresentassem as
pesquisas em forma de seminários. Para
que fixassem os conceitos aprendidos, fez a
Dinâmica passar a bola com as pernas. Os
alunos assistiram a dois vídeos da série Vida
de república, conversaram sobre o conteúdo abordado e escreveram dois textos.

CARUARU

No Colégio Municipal José Soares de Almeida, município de Capoeiras, as educadoras
Ana Lúcia Rocha, Ana Karla Cordeiro dos
Santos, Lurdeane de Sobral Silva Caetano
e Maria Nadja dos Santos sensibilizaram 33
alunos de duas turmas do período noturno de EJA para o uso consciente da energia
elétrica. De início, fizeram um teste de cidadania, lançando perguntas sobre assuntos
variados como: fontes de energia, dicas de
segurança e eficiência energética. Deram
liberdade para que os alunos fizessem comentários, emitissem opiniões e trocassem
informações e, para ampliar o tema, usaram
recursos audiovisuais e promoveram leitura
de imagens. Organizaram os alunos em grupos, solicitando que discutissem exemplos
de consumo excessivo/desperdício de energia elétrica para, então, elaborar cartazes listando possíveis problemas, causas e consequências de atitudes energeticamente ineficientes. Na socialização desses cartazes,
as educadoras incentivaram debates para
verificar “como os alunos reagiam quando
suas ideias eram questionadas e observar
como transformavam as informações em
argumentos de defesa e/ou ataque”.

Na EREM Governador Eduardo Campos, a
primeira etapa do trabalho foi realizada com
115 alunos de três turmas de 3º ano do Ensino Médio. Depois, foram incluídas cinco turmas do noturno. O professor Alex Ferreira
de Sousa aplicou as dinâmicas Eu-imagem
e do Carteiro; associou a letra da música
Cidade elétrica a imagens da Terra e de um
ar-condicionado velho e instigou reflexões.
Um aluno comentou: “Se nós não cuidarmos do planeta Terra, ele um dia poderá se
tornar como um ar-condicionado velho...”.
A exibição de um episódio de Vida de república e a leitura das imagens e de textos
do Caderno 3 embasaram a montagem de
apresentações. A maioria dos grupos usou
recursos criativos, como paródias, encenação e mostra de vídeos complementares ao
tema, além de slides. Depois, socializaram
essas criações e fizeram a Dinâmica da bola
da vez para avaliar o processo.
71

A professora Dulcineia Elba da Conceição
usou dinâmicas para ‘quebrar o gelo’ e despertar curiosidade no grupo de 54 alunos de
6º ano da Escola Municipal Joaquim Nabuco.
A apresentação do projeto e de símbolos do
Procel e da Celpe promoveu troca de ideias,
enriquecida pela leitura de imagens após a
exibição de um vídeo do Vida de república.
Os alunos criaram desenhos sobre consumo consciente e socializaram no grupo. Para
avaliar o processo, usaram a Bola da vez.
“Os participantes se conscientizaram sobre
o tema abordado e aprenderam como usar
a energia com eficiência,” conclui Dulcineia.

Na Escola Municipal José Felizardo, a professora Erica Carla da Silva aplicou a Dinâmica
do carteiro com suas turmas de 6º, 7º e 8º
anos, exibiu um episódio de Vida de república e, após a leitura de imagens, desafiou
seus 75 alunos a solucionar ‘cruzadinhas’
e diagramas sobre os assuntos estudados.
Após a socialização dos resultados, a Dinâmica da bola da vez foi utilizada para fazer
uma avaliação, que encerrou as atividades.

Fontes de energia foi o assunto que Francisco Batista Marques, da EREM Manoel
Moreira da Costa, escolheu para trabalhar
com cerca de 60 alunos de duas turmas
de Normal Médio – “futuros professores do
nosso município”, como ele gosta de afirmar.
Francisco planejou utilizar “atividades lúdicas e interativas para que participassem de
forma efetiva” e iniciou com a Dinâmica da
energia com as mãos. Percebeu a curiosidade despertada nos alunos e instigou-os a
falar sobre o tema, trazendo seus conhecimentos prévios. Depois de promover palestra sobre eficiência energética e apresentar
a proposta do Energia que transforma, abriu
rodas de conversa usando recursos do kit:
episódio da série Vida de república, spot Alô
João! e leitura de texto do Caderno 2. Essas
atividades deram base para que os alunos,
organizados em dois grupos, encarassem o
desafio lançado pelo professor: montar uma
improvisação teatral sobre uso consciente
da energia. O processo de aprendizagem se
completou com uma dinâmica de perguntas.

Durante um mês o professor Givanildo de
Oliveira Martins explorou questões relacionadas à eficiência energética com 72 alunos
de 1º e 3º anos do Ensino Médio do Colégio
Nossa Senhora do Amparo, em Surubim.
Para começar a conversa sobre fontes de
energia, apresentou slides e textos trazendo
o contexto histórico desde a Primeira Revolução Industrial. Depois, dividiu a turma em
grupos para que cada um produzisse duas
maquetes de fontes de energia diferentes.
Por fim, as turmas se juntaram para socializar as maquetes e o professor promoveu um
debate geral sobre as aprendizagens.

José Edilson de Moura Santos e Saulo Barreto Pereira, professores da EREM José Leite
Barros, reuniram 46 alunos de 3º ano do Ensino Médio no auditório para uma explanação
inicial sobre consumo eficiente. Após construírem juntos o acordo de convivência, o grupo
fez a Dinâmica da energia com as mãos. Todos
foram convidados a assistir a um episódio de
Vida de república, a fazer a leitura das imagens
e a participar de uma audição interativa com
spots Alô João!. Em exposição dialogada com
a participação da professora de Geografia,
Dolores Araújo, os professores apresentaram
um diagnóstico das realidades local, regional e
global, promovendo reflexões e troca de ideias
sobre matrizes energéticas, potencial energético do Brasil e consumo consciente. Na avaliação do processo, feita por meio da Dinâmica
dos 3 Qs – que bom, que pena, que tal – os
alunos expressaram vontade de atuar como
multiplicadores em suas casas, incentivando a
adoção de hábitos energeticamente eficientes.

Para trabalhar questões de consumo consciente de energia, a professora Maria José
de Albuquerque Matias aplicou a Dinâmica
do carteiro e promoveu um debate sobre o
uso de eletrodomésticos velhos com 16 alunos de 5º ano da Escola Municipal Sagrado
Coração de Jesus. Eles fizeram um levantamento dos aparelhos que tinham em casa
e elaboraram um gráfico mostrando o consumo de cada um deles. A exibição de um
vídeo da série Vida de república, seguida de
leitura de imagens, incentivou os estudantes a refletir sobre o próprio cotidiano. As
cartas do Supereficiente foram utilizadas
em um jogo de perguntas e respostas. A turma ganhou ímãs de geladeira com o símbolo
do Procel. “Foi uma experiência agradável,
pois os alunos foram receptivos, participando com muita animação de todas as atividades,” conta Maria José.

Para desenvolver um trabalho de conscientização sobre o consumo de energia com 40
alunos de 6º e 7º anos da Escola Municipal
Joaquim Nabuco, Janaina Luciene dos Santos
Tenório contou com a ajuda da professora de
Matemática, Etiene, que lhe cedeu espaço
em suas aulas. A proposta do Energia que
transforma foi apresentada aos alunos que,
em seguida, vivenciaram a Dinâmica do carteiro. A leitura do Manual do consumo consciente de energia, e de um folheto da Usina
de São Lourenço da Mata, e a exibição do
primeiro episódio de Vida de república fundamentaram a produção de desenhos sobre
fontes de energia. Em roda, essas criações
foram socializadas e todos conversaram sobre o tema. Por fim, os alunos fizeram textos
sobre consumo consciente de energia.

Na Escola Municipal José Felipe Barbosa,
para instigar a curiosidade dos 36 alunos do
9º ano, a professora Simone Josefa da Silva
realizou a Dinâmica do carteiro e apresentou
símbolos do Procel, Celpe e Aneel. Depois,
exibiu o primeiro episódio da série Vida de
república, fez leitura de imagens e dividiu a
turma em grupos para que montassem apresentações criativas sobre consumo consciente de energia nas residências. A avaliação
do processo de aprendizagem foi feita com
a Dinâmica da bola com os pés: o aluno que
deixasse cair a bola dizia o que iria fazer em
casa para mobilizar os outros moradores
a adotar hábitos de consumo eficiente de
energia. “Foi gratificante perceber o quanto
eles se envolveram e se divertiram em cada
etapa realizada,” declarou Simone.
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A troca de energia foi a dinâmica usada
por Tamires Maura de Araújo para iniciar o
trabalho com 67 alunos de 6º e 9º anos da
Escola Municipal José Felizardo. A Dinâmica do carteiro inspirou uma troca de ideias
sobre os símbolos da Celpe e do Procel e a
leitura de imagens do primeiro episódio da
série Vida de república. Divididos em grupos, os alunos pesquisaram e apresentaram
diferentes fontes de energia – hidrelétrica,
nuclear, solar, térmica e mecânica. Para encerrar, fizeram a Dinâmica do repolho, com
perguntas sobre como havia sido o encontro. Todos ganharam o Dominox, com dicas
de segurança, e lápis da Celpe. “A atividade
foi muito gratificante, fiquei muito feliz em
poder passar um pouco do que eu aprendi
para meus queridos alunos e poder ver a
alegria deles em aprender coisas novas – e o
melhor de tudo, se divertindo,” diz Tamires.

Alunos de 6º e 7º anos da Escola Dom João
da Mata do Amaral foram convidados pela
professora de Matemática, Vilma Cristina
Sobral de Amorim, a fazer a leitura e análise
das contas de energia de suas residências e
identificar ações que pudessem gerar economia. Um ‘jogo da garrafa’ com perguntas
simples foi utilizado para despertar interesse
pelo tema. A turma assistiu a diversos vídeos
e a leitura de suas imagens incentivou trocas
e reflexões. O grupo pesquisou diferentes
assuntos – conceito de eficiência energética,
energia solar e eólica, relação entre água e
energia – refletiu sobre direitos e deveres dos
consumidores de energia e elencou atitudes
energeticamente eficientes.

Consumo consciente de energia elétrica foi
o tema escolhido por Adriano Francisco da
Silva, professor de Língua Portuguesa, para
trabalhar com 36 alunos do ProJovem Urbano dos anos finais – Ensino Fundamental II
– da Escola Municipal Paulo Freire. A turma
se empolgou com a visualização do vídeo e
a leitura de imagens feita em roda de conversa. Depois, em grupos, os alunos criaram
e socializaram cartazes. Essas atividades
foram aprofundadas com um exercício de
fixação de conteúdo do caderno de Língua
Portuguesa. Por fim, elaboraram uma paródia sobre consumo consciente e confeccionaram uma árvore de cartolina com dicas de
economia de energia no cotidiano.
Trecho da paródia:
“Chegou a hora de economizar
A energia para melhor usar
Desligue o chuveiro elétrico
Preste atenção
Esse é um alerta
Pra todo cidadão
Refrão
Por isso vem
Entra na roda com a gente
Também
Economizar é importante (bis)
Vem...”
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A professora de Geografia Aédna Ferreira
de Oliveira convidou 40 alunos do 6º ano da
Escola Municipal Manoel Joaquim dos Santos a pensar modos de economizar energia
e evitar usos inadequados e predatórios dos
recursos disponíveis. Para aquecer o grupo,
usou a Dinâmica do carteiro. A exibição de
um vídeo da série Vida de república foi seguida de leitura de imagens, enquanto as
cartas do Supereficiente serviram para dinamizar um jogo de perguntas. Esses recursos e a leitura do Manual do consumo consciente de energia fundamentaram a confecção de cartazes e reflexões sobre questões
como: de onde vem a energia elétrica que
utilizamos? Para encerrar, todos avaliaram
o processo, falaram das aprendizagens e
sentimentos vividos e receberam um chocolate com a foto do selo Procel.

As professoras da Escola Municipal Leonardo de Araújo Pimentel Ana Carla de Souza
Camelo e Maria Carla Gomes Soares utilizaram dinâmicas e materiais do kit Energia
que transforma para mobilizar mais de 40
alunos do 9º ano para a causa da eficiência
energética. Os estudantes tomaram a iniciativa de ir às ruas: divididos em grupos,
visitaram lojas e pesquisaram produtos com
os selos do Procel e do Inmetro, entrevistaram consumidores e vendedores. Depois,
fizeram um relato oral do resultado das entrevistas, criaram cartazes com desenhos e
frases de conscientização para a população,
como ‘a energia que você espalha é a mesma que você recebe’. Também distribuíram
panfletos e falaram sobre a importância do
uso consciente da energia elétrica com funcionários da escola e a população em geral.

Na Escola Coronel Camilo Pereira Carneiro,
as professoras Ana Patrícia de Freitas e Andreza de Almeida Mota usaram dinâmicas
como a do Carteiro e a da Bola no pé; exibição de vídeos do Vida de república e leitura
de imagens; o jogo de tabuleiro Supereficiente; e o Manual do consumo consciente
de energia para envolver 25 alunos de 7º
ano em conversas sobre fontes energéticas,
hábitos alimentares saudáveis e consumo
consciente de água e energia. Andreza convidou os alunos a desenhar, criar uma peça
de teatro e uma paródia sobre eficiência
energética e a socializar suas criações. Ana
Patrícia abriu as atividades com a Dinâmica eu-imagem. Provocou o grupo a refletir
sobre seus hábitos alimentares e propôs
que pesquisassem onde, como e por quem
é produzido o lanche deles. Depois, em grupos, os alunos sintetizaram os conceitos de
fontes renováveis e não renováveis de energia: armaram um quebra-cabeça, fizeram
uma dramatização e interagiram.
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Os professores Daniele Maria de Morais, de
Matemática, José Edson Cordeiro dos Santos, de Inglês, e Maria Kelly Pereira da Silva,
de Ciências, envolveram 111 estudantes de 6º
e 7º anos da Escola Senador Paulo Guerra em
atividades sobre o tema energia: aplicaram
dinâmicas como a da Troca de energia com
as mãos e a da Bola no pé; utilizaram slides
e os audiovisuais do kit, seguidos de leitura
de imagens; e organizaram uma gincana entre turmas para avaliar aprendizagens. Maria
Kelly relata que “os estudantes conheceram
a história da energia e sua utilização, viram
vários modos de conservar a energia elétrica
e, também, a sua necessidade na sociedade
atual, e observaram que ela traz benefícios
e malefícios”. O idioma inglês foi trabalhado
por meio de músicas e, nas dinâmicas, em
números e algumas palavras. Os conteúdos
de matemática abordados foram as quatro
operações, gráficos e tabelas para trabalhar
economia de energia e gastos em dinheiro.

A Dinâmica da bola com os pés animou a turma de 8º ano do professor Ernandes Felix
da Silva, no Colégio Municipal Paulo Queiroz, a pensar: de onde vem a energia que sai
das lâmpadas? Quais os tipos de energia que
existem? Divididos em grupos, os alunos testaram sua agilidade e conhecimentos respondendo a um caça-palavras sobre energia: ganhava quem terminasse primeiro. Os alunos
assistiram a um episódio de Vida de república
e fizeram leitura de imagens; formaram um
círculo para energizar as mãos e, então, novamente em grupos, leram textos para depois
apresentar esses conteúdos usando linguagens variadas. Na síntese da vivência, disseram que pretendiam “levar para seus familiares e colocar em prática tudo o que foi visto,
melhorando nossas expectativas de futuro”.

No Espaço Educativo Urbano II Maria Luiza
da Silva, a professora Márcia Maria de Melo
Nunes despertou a atenção dos 35 alunos
de EJA da 4ª fase para o consumo sustentável de energia. A Dinâmica do carteiro, spots
do Alô, João!, vídeos da série Vida de república, leitura de imagens e de textos do Caderno 1 do kit Energia que transforma foram
recursos utilizados para preparar uma apresentação que a turma faria no fórum da EJA,
que reuniu outras escolas dos municípios
próximos. O grupo também teve aula de
campo no Planeta do Bem e na Usina Solar,
em São Lourenço da Mata. Na Dinâmica dos
3 Qs os alunos ressaltaram a necessidade
de transmitir esse conjunto de informações
a outras pessoas e resolveram promover
campanha de conscientização no munícipio,
distribuindo os panfletos enviados nos kits.
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Na Escola Municipal Sagrado Coração de
Jesus, a professora Marilane de Melo Silva
Mendonça trabalhou com 19 alunos do 5º
ano. Depois que a turma ouviu e comentou
os spots do Alô, João!, foi dividida em grupos
para que apresentasse, de forma criativa, os
temas escolhidos: um grupo encenou um
programa de rádio denominado Tacaimbó
FM, durante o qual esclareceu dúvidas de
ouvintes sobre consumo de energia; outro
dramatizou algumas situações do dia a dia,
utilizando teatro de fantoches. “Após o fechamento, foram distribuídos exemplares do
Manual do consumo consciente de energia
para que cada aluno pudesse repassar as informações a, no mínimo, três pessoas da rua
onde residem,” informa Marilane.

RECIFE

A professora Cleide Fernandes Rodrigues
da Silva relatou que os 170 alunos de quatro turmas de 6º ano da Escola Marcelino
Champagnat demonstraram curiosidade,
gosto e interesse em participar do trabalho
com o Energia que transforma. Eles fizeram
a Dinâmica das mãos, assistiram a um episódio do Vida de república, seguido de leitura de imagens, e, depois, criaram desenhos
sobre o vídeo. Em grupos, utilizaram diversas fontes para pesquisar o uso da energia
de forma sustentável, como a internet da
biblioteca ou do celular e o Manual do consumo consciente de energia. Os estudantes
elaboraram cartazes e socializaram suas
descobertas com todos.

Na Escola Municipal de Tempo Integral Divino Espírito Santo, a professora Cynthia
Gomes de Lira trabalhou com alunos da
Comissão de Meio Ambiente e Qualidade
de Vida (Com – Vida) de turmas de 6º ao 9º
ano, a importância da eficiência energética
para o bem-estar local e para a vida no planeta. Textos do Caderno 2, o vídeo Vida de
república e o jogo Supereficiente foram utilizados para abordar temas como fontes de
energia e leis básicas das conversões energéticas. A metodologia do Energia que transforma foi incorporada ao ensino-aprendizagem das Ciências e da Educação Física para
incentivar, em jovens protagonistas, o uso
consciente dos recursos naturais renováveis
e não renováveis. Essas ações se alinharam
ao projeto já existente Irrigando saberes:
proposta pedagógica para uso consciente
da água, que precisava resolver o desafio de
utilizar o sistema de captação de água da
chuva para a irrigação da horta escolar.
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Gráficos e cálculos foram trabalhados pelos
24 alunos de EJA do Ensino Médio do professor Etelvino Pablo Rojas Albuquerque,
na EREM Professor Moacyr de Albuquerque.
A abertura das atividades foi com a Dinâmica da teia integradora: cada um dizia uma
palavra sobre energia e, ao mesmo tempo,
lançava um rolo de barbante para um colega, sem soltar o fio, até todos ficarem ligados pela teia. Perguntas sobre a importância
e o uso da energia elétrica instigaram a troca
de ideias; a exibição de episódios do Vida de
república, a leitura das imagens e do Manual
do consumo consciente de energia ampliaram a conversa. Com uma tabela da potência de equipamentos em mãos, cada aluno
calculou o consumo em kWh de três equipamentos usados em casa e o percentual
que representam na sua conta de energia. A
turma listou formas de promover um consumo mais eficiente e depois, em grupos,
estudou gráficos sobre energia e socializou
resultados. Ao final, os alunos expressaram
o que acharam de trabalhar o tema energia.

Fernando Rodrigues Viana, professor de
Física e Arte, envolveu 180 alunos de quatro
turmas de 3º ano do Ensino Médio da EREM
Edson Moury Fernandes na proposta do
Energia que transforma, trabalhando com
áreas de Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias. Abriu as conversas
perguntando aos alunos a importância da
energia elétrica em suas vidas. E, após aula
expositiva, motivou-os a investigar fontes
de energia convencionais e alternativas e,
ao mesmo tempo, refletir sobre formas de
consumo eficiente. Com um grupo de oito
alunos, elaborou maquetes que foram expostas na sala e também para as outras turmas. “A prática do projeto levou os alunos a
se interessarem por pesquisar e economizar
energia de maneira prazerosa, observamos
que somos capazes de criar alternativas
para minimizar problemas que vêm agredindo a natureza,” afirma Fernando.

O uso consciente da energia foi o tema desenvolvido pela professora Ione de Souza
Lins Fraga, da Escola Municipal João Fonseca de Albuquerque, com 40 alunos de EJA.
Eles vivenciaram uma dinâmica similar à do
carteiro, porém com o refrão “Boca de forno, seu rei mandou dizer que...”. Estudaram
questões relacionadas à matéria e à energia
usando recursos como o livro didático e episódios da série Vida de república e produziram dramatizações e cartazes sobre assuntos de eficiência energética. Os alunos “são
pessoas capazes de serem agentes multiplicadores dessa causa, que é importante para
o ambiente e para todos nós,” observa Ione.
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No Colégio Visão, o professor Carlos Pamila Cavalcante Pimentel aplicou dinâmicas
como a do Carteiro e a Bola da vez durante
trabalho desenvolvido com 32 alunos do 2º
ano do Ensino Médio e, para problematizar
o tema da energia, lançou questões para
serem debatidas pela turma. Exibiu um episódio da série Vida de república e instigou
a leitura das imagens; propôs o estudo dos
Cadernos do kit em grupos, com apresentação em rodízio. “Os alunos fizeram vários
elogios às dinâmicas, consideradas lúdicas
e produtivas, e às modalidades desenvolvidas. Outro fator positivo foi a interação de
toda a turma, mesmo aqueles alunos mais
tímidos conseguiram participar. Ao final, um
grupo relatou que nunca tinha aprendido
sobre um assunto de maneira tão prática e
divertida,” destaca Carlos Pamila.

Com uma conversa sobre eficiência energética e práticas de consumo consciente
de energia elétrica, o professor Elias Farias
começou o trabalho com 32 alunos de 7º
ano na Escola Municipal São Luiz. O Manual de consumo consciente de energia e
gráficos do consumo estimado dos aparelhos serviram de base para os estudantes
analisarem as contas de energia, fazendo
comparações, e para estudarem dados de
consumo e custo da energia, além da sua
relação com questões ambientais. A exibição e leitura de imagens de um episódio
de Vida de república ampliaram ideias para
a produção de Quiz e de cartazes com perguntas e sugestões práticas de consumo
consciente de energia. “Com o desenvolvimento deste trabalho concluí que nós, educadores, podemos contribuir de forma pertinente na formação de cidadãos conscientes em relação à questão do uso da energia
elétrica,” avalia Elias.

Flávia Monteiro da Costa, da EREM Santa
Ana, em Olinda, convidou seus 38 alunos
de 3º ano do Ensino Médio para vivenciar
a dinâmica do chocolate com uma palavra
e, depois, para assistir ao episódio da série
Vida de república, instigando a leitura de imagens. Pediu que os alunos pesquisassem o
consumo de energia de diferentes equipamentos no Manual do consumo de energia
e provocou discussões e reflexões sobre
o consumo consciente de energia no dia a
dia. Para fechar o ciclo de atividades, eles
socializaram os resultados dessa pesquisa
e dançaram um Toré, ritual comum a todos
os povos indígenas da América – no ritual
do Toré, os participantes entoam cânticos
tradicionais e ancestrais para buscarem integração com as forças da natureza.

A organização dos alunos em roda e o desenho de uma lâmpada abriu as conversas entre os 17 alunos de 9º ano da Escola
Governador Carlos de Lima Cavalcanti e a
professora Geovanna Layme Barretto Lins.
Dentre as atividades, houve exibição de
vídeo sobre o Ano internacional da luz e de
um episódio da série Vida de república, seguida de leitura das imagens. Os alunos fizeram trabalhos sobre eficiência energética
e selo Procel e produziram um vídeo sobre
redução de gastos de energia. Eles “lamentaram saber que nem toda vez será possível
ter aulas neste perfil,” comenta Geovanna.

A prática do consumo consciente de energia
elétrica foi o tema que a professora Josineide
Barbosa desenvolveu com 36 alunos de 8º
ano na Escola Municipal São Luiz. A turma
fez um levantamento dos eletrodomésticos
de suas residências e o consumo de energia
de cada um. Em sala, conversaram sobre
a origem dessa energia, relacionando-a à
questão hídrica. A leitura do Manual de consumo consciente de energia e de gráficos do
consumo estimado de aparelhos elétricos
mostrou como aproveitar a energia com todo
o conforto e segurança. Para completar, os
estudantes analisaram as contas de energia
de suas casas, fizeram um jogo de perguntas
com as cartas do jogo Supereficiente, confeccionaram e socializaram cartazes abordando assuntos de eficiência energética.
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Na Escola Governador Carlos de Lima
Cavalcanti o tema trabalhado pela professora
Maria Dolores Andrade Estelita foi Reciclar
é preciso. Para sensibilizar os alunos sobre
a importância de reciclar diferentes tipos
de materiais, ela apresentou um vídeo
sobre reciclagem, fez leitura de imagens e
promoveu oficina com garrafas PET. “Os
alunos se envolveram, trouxeram sugestões,
pesquisaram na internet os artesanatos
e puseram em prática o que aprenderam
com muita dedicação. Fui surpreendida
com a postura de alguns deles, que não
participavam das aulas, e durante a atividade
se mostraram muito criativos e interagiram
com a turma,” observa Maria Dolores.

SALGUEIRO

O tema Energia e saúde: transporte e alimentação foi escolhido pela professora Aida
Raquel Nogueira Magalhães, da Escola Estadual Celestino Nunes, para envolver com 34
alunos de 1º e 2º anos do Ensino Médio. O objetivo do trabalho foi ampliar a percepção da
turma sobre a importância da alimentação
para o bom funcionamento do organismo e
ensinar os estudantes a fazer uma análise
crítica da qualidade dos alimentos. Livros,
músicas e jogos com situações-problema
foram recursos usados para desenvolver as
atividades, além de encontros com profissionais de saúde. O grupo elaborou cartazes,
participou de debates e cuidou do preparo de
alimentos para um lanche saudável.

Os 35 alunos de 8º ano da Escola São João
Batista foram incentivados pela professora Elma Maria Gomes a desenvolver o tema
Responsabilidade ambiental. Para isso, foram utilizadas dinâmicas, vídeo e leitura de
imagens com painéis temáticos, além de
rodas de conversa. A audição de músicas
relacionadas ao assunto incentivou os alunos a montar uma coreografia. “A atividade
planejada foi muito gratificante. Quando iniciávamos uma dinâmica, até os mais tímidos
quebravam a timidez e participavam. A problematização despertou o interesse da turma
pelo tema: surgiam questionamentos, os estudantes demonstravam curiosidade e todos
participavam ativamente,” diz Elma Maria.
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No trabalho que associou os conteúdos do
Energia que transforma às áreas de Ciências,
Português, e Matemática, o professor Geovane Manoel da Silva incentivou uma turma
multisseriada da Escola Helena Albuquerque
de Araújo a exercitar as linguagens oral e escrita e operações fundamentais. O vídeo da
série Vida de república motivou conversas
sobre eficiência energética e o Manual do
consumo consciente de energia deu embasamento para o grupo elaborar cartazes com
dicas incentivando alunos e seus familiares
a adotar hábitos de consumo eficiente de
energia nas suas residências.

Em Tacaimbó, a Professora Gracineide Bezerra de Mello, da Escola vereador Albertino
Pereira Tejo, solicitou que os estudantes escrevessem em um desenho de uma pequena lâmpada suas ideias sobre economia de
energia. Em seguida pediu que eles reunissem suas pequenas lâmpadas sobre a imagem de uma lâmpada gigante que ela havia
trazido. E então começaram as conversas.
A audição interativa do spot 26 do Alô João!
- Redução de gastos residenciais e eficiência energética gerou discussões sobre
o consumo de energia no cotidiano. Como
atividade complementar, os alunos fizeram
uma pesquisa na comunidade para observar
os hábitos de uso da energia e orientar sobre atitudes de eficiência energética no dia a
dia. Depois, o grupo socializou os resultados
dessa aula de campo.

Givaldo Silvino da Silva, da Escola Estadual
Celestino Nunes, abriu as atividades com os
18 alunos de 9º ano fazendo a Dinâmica de
passar a bola com os pés. Eles assistiram ao
primeiro episódio da série Vida de república
e fizeram o mapeamento do vídeo. Depois,
divididos em grupos, os estudantes conversaram sobre formas de reduzir o gasto
de energia em casa e na escola, evitando o
desperdício, elaboraram formas criativas de
apresentar essas ideias e socializaram suas
produções. “As atividades foram divertidas.
Cada participante pôde se expressar e dar
sua opinião sobre a importância do uso racional da energia em suas residências e na
escola, tornando o ambiente prazeroso e
gerando aprendizagem,” observa Givaldo.
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Ao convidar 20 alunos de 8º ano a desenhar
sua energia no dia, Joseilda Aparecida da
Silva Santos, professora da Escola Milton
Pessoa, abriu a conversa, sondando o que o
grupo sabia sobre eficiência energética. A turma assistiu ao primeiro episódio da série Vida
de república, fez leitura de imagens, brincou
de dança das cartas, estudou o Manual do
consumo consciente de energia e debateu os
principais pontos. Depois, se dividiu em grupos para analisar as contas de suas casas e
as da escola, durante um mês, observando o
gasto de energia dos equipamentos e como
usá-los de modo econômico. O objetivo do
trabalho era, exatamente, “promover ações
em casa, na escola e na comunidade que contribuam para economizar energia e evitar usos
inadequados e predatórios dos recursos disponíveis,” como assinala Joseilda Aparecida.

O professor Josenaldo Bium Pires, da Escola Municipal Antonio Lustosa de Oliveira
Cabral, trouxe questionamentos para problematizar com seus 35 alunos de 9º ano
o que eles já sabiam sobre energia. Após a
exibição de episódios da série Vida de república, instigou a turma a trocar ideias sobre o que assistiu nos vídeos Depois, houve
leitura, seguida de debate do conteúdo do
Manual do consumo consciente de energia.
No encerramento das atividades, as cartas
do jogo Supereficiente foram utilizadas para
uma avaliação com o grupo.

Na Escola Milton Pessoa, a professora
Liliam Luciana Florentino Ferraz começou
o trabalho com cada um dos 20 alunos de
9º ano desenhando a imagem da sua própria
energia. Depois, provocou o grupo a falar o
que sabia sobre eficiência energética nas
residências. Para ampliar o assunto, exibiu o
primeiro episódio de Vida de república e fez a
leitura de imagens com o grupo. Após dividir
a turma em cinco grupos, sorteou perguntas
para cada um deles discutir e, em seguida,
apresentar em plenária. Depois de ler o
Manual do consumo consciente de energia,
todos trocaram ideias sobre os principais
pontos: selo Procel, dicas de segurança,
iluminação, modos de usar a energia e
consumo estimado dos principais aparelhos
elétricos. A avaliação da aprendizagem foi
feita por meio da Dinâmica com bolas.

Para despertar o interesse de 18 alunos de
7º ano em relação aos diferentes tipos e
fontes de energia, Maria Helena da Silva, da
Escola Vereador Albertino Pereira Tejo, utilizou uma dinâmica de integração chamada
Fogo e água e fez a audição interativa do
spot 5 do Alô João! - evolução do consumo
de energia pelo homem. As discussões provocadas pelo spot deram base à confecção
de cartazes em grupo, socializados na turma. Panfletos do kit Energia que transforma
também foram usados para exercitar a leitura de gráficos, analisar a matriz energética brasileira e a previsão de crescimento da
demanda nacional de energia.

Maria Rosalva de Sá Lima desenvolveu um
trabalho sobre fontes alternativas de energia com 23 alunos de 8º ano da Escola Municipal José Pires da Silva. Utilizou dinâmicas
e materiais diversos para instigar o grupo a
trazer seu conhecimento prévio sobre o assunto e, assim, promover trocas. Os alunos
criaram cartazes sobre o tema e socializaram suas aprendizagens.
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Para despertar nos alunos o hábito do consumo consciente, fazendo uso eficiente da
energia em suas residências, Rosa Lima da
Silva realizou uma dinâmica chamada Terra
e mar com os 30 alunos da turma multisseriada de Ensino Fundamental da Escola Guilherme de Oliveira Cintra. Em seguida, para
fazer o levantamento do conhecimento prévio da turma, questionou: “o que é energia
elétrica?” A exibição do segundo episódio da
série Vida de república, seguido da leitura de
imagens expandiu as conversas e as trocas.
A leitura do Manual do consumo consciente
deu base para que os alunos, divididos em
grupos, elaborassem cartazes sobre uso
eficiente da energia elétrica. Essas produções foram socializadas no grande grupo e
os alunos saíram pela comunidade, fazendo
pesquisa sobre uso da energia e aproveitando para disseminar o que haviam descoberto. Por fim, o grupo fez uma avaliação das
aprendizagens vivenciadas no processo.

RIO GRANDE DO NORTE
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NATAL
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ASSU
As professoras de Língua Portuguesa Fernanda Patrícia de Oliveira e Maria
Alvaneide de Oliveira Souza mobilizaram 137 alunos de 6º, 7º, 8º e 9º anos da
Escola Municipal Monsenhor Júlio Alves Bezerra, em Nova Esperança, para os
temas da água como fonte geradora de energia e o uso eficiente da energia
elétrica. Utilizaram perguntas motivadoras e recursos audiovisuais para instigar a curiosidade dos alunos e solicitaram que cada um pesquisasse o consumo de energia em sua residência. Depois, organizados em grupos, eles fizeram
seminários sobre o tema Água, fonte de vida. O trabalho culminou com uma
apresentação cênica da música Planeta água para toda a comunidade, no dia
de ação e cidadania na escola, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Assu,
em parceria com as escolas do munícipio e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

O professor de Geografia Francisco Alderir Lopes, da Escola Municipal Professor Antonio Guerra, contou com a participação de um professor e de 12
alunos do 8º ano em atividades para sensibilizar a comunidade do entorno.
Em reunião, o grupo conversou sobre o Energia que transforma e assistiu a
um documentário sobre a guerra da água. Foram elaborados panfletos sobre a importância da economia de energia nos lares para serem distribuídos
na comunidade, pelas ruas, nos estabelecimentos comerciais e na associação
comunitária. “Foi importante, pois a semente foi lançada. Certamente, os resultados virão. Houve receptividade com a temática e todos abraçaram a causa. Os alunos foram às casas e receberam agradecimentos dos moradores,”
relata Francisco.
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Ademar Teixeira da Silva Junior é professor de Língua Portuguesa no Centro
Educacional Rural Alfredo Mesquita Filho, onde trabalhou com turmas de 6º
e 7º anos. Utilizou materiais do kit Energia que transforma e consultas ao site
do Procel para instigar 100 alunos a produzirem textos para cartazes e blogs,
programas para a rádio da comunidade e vídeos para postar na internet sobre
o tema da eficiência energética. “Para nós, do CERU-Traíras, ter desenvolvido
o projeto Energia que transforma em nossa escola foi, sem sombra de dúvida,
a melhor coisa que poderia ter acontecido em nosso meio educacional, um
estímulo que lembraremos sempre sobre o uso eficiente dos recursos energéticos. Realmente, uma experiência incrível poder contribuir com o nosso planeta para a preservação dos recursos naturais, uma responsabilidade que é de
todos nós. Esperamos dar continuidade ao projeto a cada ano, pois há muita
coisa a ser discutida em sala e fora dela”.

Na Escola Municipal Euclides Lins de Oliveira a professora de Ciências do 9°
ano, Maria da Conceição Lira de Andrade e Lins, escolheu os temas Eficiência
energética e Segurança com energia para desenvolver com 26 alunos, uma
coordenadora e outros três professores, em atividades como vídeos, debates,
manuseio de maquetes e uso de ferramentas interativas. Além das aulas de
campo nos parques eólicos de Maracajaú e Rio do Fogo, a pergunta “de quem
é a responsabilidade para economizar energia e água em casa e na escola?”
provocou reflexões que estimularam a criação de cartazes com dicas de eficiência energética, expostos na escola. Com auxílio do professor de Arte, o grupo criou vinhetas para veicular na Rádio Comunitária 87,9, parceira da escola
no projeto. Os alunos também foram convidados a dar entrevista na rádio,
falar sobre a relação entre água e energia e relatar sua vivência no processo de
ensino-aprendizagem.

Professor de Língua Portuguesa na Escola Estadual Professora Terceira Rocha, Felipe Lucas trabalhou com 28 alunos do 7º ano do Ensino Fundamental os conceitos do projeto Energia que transforma. Começou questionando:
“dentre as formas de energia existentes, a eletricidade é a mais próxima do
nosso cotidiano. Sem ela, viveríamos sem lâmpadas ou quaisquer aparelhos.
Já imaginou? Sem luz, sem geladeira, sem televisão, sem celular?”. O professor
utilizou dinâmicas, vídeos da série Vida de república e textos adaptados do
kit Energia que transforma para incentivar os alunos a desenvolver materiais
para um jornal mural e o programa A dica do rádio. As informações obtidas,
relacionadas à economia de energia, foram divulgadas, semanalmente, em
meio impresso e na rádio da escola. As turmas fizeram uma visita ao Parque
Eólico e apresentaram maquetes sobre fontes de energia, cartazes e cartilhas
na Mostra Cultural da Escola.

Grace Kelly Barreto Alves, professora de Ciências, Kayonara Alves, professora
de Geografia, e Pedro Alves, professor de Matemática que participa do Energia
que transforma desde 2013, mobilizaram 57 alunos do 9º ano para reflexões
e debates sobre consumo eficiente de energia na Escola Municipal Maria Fernandes Saraiva. Para desenvolver o trabalho utilizaram o Manual de consumo
consciente de energia e materiais do kit Energia que transforma, como vídeos
da série Vida de república e cartas do jogo Supereficiente. Antes e depois das
atividades foram aplicados questionários. A equipe observou que os estudantes desconstruíram algumas ideias sobre saberes e fazeres que achavam corretos em relação à forma de consumo de energia. “Apesar de conhecerem os
principais conceitos relacionados ao tema ‘energia’, ministrados nas aulas de
ciências, ainda não tinham o real conhecimento de como utilizá-la de forma
eficaz, ou seja, reduzir o consumo sem a necessidade de diminuir o nível de
conforto”, afirma Grace Kelly. As atividades desenvolvidas foram apresentadas
no Congresso Científico e Mostra de Extensão da Universidade Potiguar, que
teve como tema em 2015 “Tecnologia e Educação: a construção do futuro”.
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O projeto Energia nossa de cada dia mobilizou alunos das turmas de 6º ao
9º ano e foi desenvolvido pela coordenação pedagógica da Escola Municipal
Maria Pereira Leite, no município de Encanto, com um grupo de supervisoras
e professoras: Anne Karine Crescêncio da Silva; Josenilda Pinheiro de Melo
Oliveira; Keliane Queiroz de Lima; Maria Augusta do N. Silva; Maria Auxiliadora Araújo Martins; Maria Efigênia Bezerra da Costa e Rosemary Fernandes
Aquino de Queiroz. Abertas inscrições, 42 estudantes se habilitaram a debater o tema Eficiência energética, a refletir e discutir a geração e o consumo de
energia elétrica, construir alternativas de economia e auxiliar na formação de
cidadãos mais atuantes. Para o encontro, à noite, o ambiente foi preparado
com dicas de eficiência energética, exposição de eletrodomésticos e do material do kit Energia que transforma. A sala às escuras, iluminada somente por
uma lamparina, deu a todos a noção da importância da energia. O trabalho
coletivo dos docentes permitiu uma maior integração entre os conhecimentos
das diversas áreas, proporcionando uma visão menos fragmentada dos conteúdos estudados. Todos demonstraram interesse em buscar o conhecimento
e em realizar atividades semelhantes no próximo ano.

VENTILADOR LÂMPADA POSTE

FERRO DE PASSAR AR-CONDICIONADO

ELETRICIDADE GASTO DE ENERGIA

CORRER EXERCÍCIO FÍSICO COMIDA
ENERGIA ORGÂNICA ENERGIA
TÉRMICA BENEFÍCIO

Rodolfo Tavares Neto leciona Ciências na Escola Municipal Nossa Senhora de
Fátima. Com 32 alunos de 9º ano, o professor desenvolveu atividades sobre
trabalho, potência e energia utilizando aula expositiva e materiais do kit Energia que transforma, como vídeos da série Vida de república e cartas do jogo
Supereficiente. “O ponto mais interativo e empolgante para os alunos ocorreu
no jogo das perguntas e respostas, que envolveu todo o espaço da sala, e do
qual todos participaram. O trabalho culminou com a formulação de cartazes
que instigavam ou orientavam a economia de energia. As aulas foram dinâmicas e incomuns, quando comparadas ao que acontece no dia a dia da escola,”
observa Rodolfo.

Para sensibilizar alunos de 2º, 7º, 8º e 9º anos da Escola Municipal Sete de
Setembro a adotar atitudes energeticamente eficientes, as professoras Eugênia de Aquino Rocha, de Matemática, Lindeci Gomes Campos, de Geografia
e Artes, e Maria Lindelice Gomes de Souza, do primeiro segmento do Ensino
Fundamental, utilizaram imagens e textos, mídias digitais e cartas do jogo Supereficiente. Mais de cem alunos participaram de reflexões e debates. Os do
2º ano foram incentivados a trocar ideias a partir de um varal com folhetos,
gráficos e imagens, fizeram redações e desenhos. Nas turmas do segundo
segmento do Ensino Fundamental, o projeto Energia é vida. Cuidar ou desperdiçar? levou os alunos a analisar as contas de energia de suas casas e a elaborar textos sobre o uso consciente da energia. “Acreditamos que as orientações
apresentadas/discutidas muito servirão para a formação de um novo consumidor, consciente do uso racional da energia, entendedor das suas fontes renováveis e da necessidade de mudanças para a preservação do planeta e a
manutenção de nossas vidas,” comenta Lindeci. As professoras expressaram
o desejo de dar continuidade ao trabalho.

Rômulo Machado de Carvalho é professor de Biologia e trabalhou com 37 alunos do 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Élia de Barros. A proposta
envolveu questionamentos e trabalhos em grupo, em sintonia com a metodologia do Energia que transforma, como a apresentação de temas em rodízio e
um jogo de interpretação de papéis (RPG) criado pelo professor, além de aula
expositiva dialogada, estudo de tabela de consumo e análise das contas de
energia para que os alunos traçassem estratégias para diminuir o consumo,
sem atrapalhar a rotina caseira. A culminância aconteceu com a visita ao projeto Aulas de energia, no Parque Eólico da Cosern. “Ao permitir que o aluno
busque e construa seu próprio conhecimento, a aprendizagem se torna, de
fato, bastante significativa,” destaca Rômulo.
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Rodas de conversa, elaboração de desenhos, vídeo e spot do kit Energia que transforma, dinâmicas e aula expositiva-participativa foram recursos usados por Daniella
dos Santos Lucas, que leciona Biologia na
Escola Estadual Desembargador Floriano
Cavalcanti, para provocar reflexões em 70
alunos do 1º ano do Ensino Médio sobre a
matriz energética brasileira. Os estudantes
pesquisaram sobre as principais fontes de
energia, montaram maquetes e uma tabela
comparativa com vantagens e desvantagens das diferentes formas de gerar energia
– hidrelétrica, solar, nuclear e eólica. Para
completar, agendaram visita ao Parque Eólico de Maracajaú.

A oficina Arte e energia mostrou que “o desenvolvimento das linguagens artísticas está
inserido no contexto do Projeto Político Pedagógico”, afirmou Dalvanira Sousa de Melo,
professora de Ensino da Arte, que desenvolveu o trabalho na Escola Municipal João
XXIII, com 53 alunos de 9º ano. Ela apresentou o projeto Energia que transforma, assistiu aos vídeos da série Vida de república com
o grupo de alunos e depois conversou com
eles sobre os temas exibidos. Os estudantes
fizeram uma releitura das imagens apresentadas por meio de artes visuais/desenhos e
trabalharam a linguagem cênica com dramatizações e paródias.

Elisabete Binder apresentou o Energia que
transforma para 86 professores do Rio
Grande do Norte no Seminário de Geografia, História e Religião da Secretaria municipal de Educação de Macaíba e desenvolveu
atividades com 18 alunos de 6º ao 9º ano
do SESI/MRV – Engenharia, no qual leciona
Língua Portuguesa. Utilizando recursos do
kit, como spot, episódio da série Vida de república, jogo de perguntas e respostas com
as cartas do Super eficiente, e ainda usando dados contidos no Manual de consumo
de energia, a professora aplicou dinâmicas,
promoveu reflexões e debates sobre os costumes domésticos, o uso de equipamentos e
a conta de energia. Também conversou com
as turmas sobre o risco dos “gatos”. Numa
visita ao Parque Eólico, os alunos vivenciaram o Projeto Aulas com energia, deram-se
conta de que “desconheciam a importância
da mudança de pequenas atitudes e identificaram a necessidade de conscientização”.
88

Professor de Física e incentivador da participação estudantil, Eumy Braga da Gama
desenvolveu, durante um bimestre, o Projeto Água: energia que transforma com alunos
do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Matheus Augusto de Oliveira, na Paraíba.
Do projeto Energia que transforma, adotou a
sugestão de “método didático com dinâmica
interativa que envolva a participação direta
do aluno, fazendo-o valorizar a importância
do uso da água e sua energia de forma racional”, além de utilizar os recursos do kit. Segundo Eumy, “a construção do conhecimento implica autoconhecimento, crescimento
individual e coletivo, desenvolvimento de
uma sensibilidade política e ética”.

Após uma breve apresentação sobre tipos
de energia e eficiência energética, Jefferson
Elton Souza da Silva, que leciona Ciências
para alunos de 9º ano da Escola Estadual
Arnaldo Arsênio de Azevedo, utilizou episódios da série Vida de república para motivar
40 alunos a comentarem os temas abordados. Depois, divididos em grupos de quatro,
eles elaboraram cartazes com textos e imagens de dicas de eficiência energética que
pudessem ser aplicadas na escola.

Dinâmicas e materiais do Energia que transforma foram utilizados por Fátima Edília
da Silva, professora de Geografia em duas
escolas estaduais, a E. E. Mascarenhas Homem e a E. E. Djalma Aranha Marinho, para
trabalhar com 103 alunos de 8º e 9º anos.
Ela desenvolveu atividades diversas, como
dinâmicas de acolhimento, debates, discussões acerca do tema, pesquisa, exibição de
vídeo, trabalhos escritos, construção de
maquetes, apresentação de slides, paródia,
caça-palavras, e ainda levou as turmas para
uma visita ao Parque Eólico de Maracajaú.
Fátima Edília relata que se surpreendeu
com o empenho e o desempenho criativo
do grupo na realização das atividades propostas e afirma que “o projeto teve grande
aceitação dos alunos, tendo em vista que o
tema em questão está presente no cotidiano dos educandos”.

O tema Desenvolvimento sustentável –
Protegendo a vida foi abordado pela professora de Ensino Religioso Francisca Guedes
do Nascimento com um grupo de 33 alunos
de 9º ano, nas escolas municipais Luís Cúrcio Marinho e Waldemar Diógenes Peixoto.
Dinâmicas e materiais do kit Energia que
transforma, além de outros conteúdos, foram utilizados para desenvolver nos alunos
uma postura participativa, conscientizá-los
sobre os problemas ambientais e levá-los
a reconhecer a importância da água para a
vida e para a história dos povos. Francisca
diz que “os alunos gostaram das dinâmicas
e do vídeo e participaram bem das atividades desenvolvidas”. Também na Escola
Municipal Luís Cúrcio Marinho, a professora de Ciências Gracinda Patrícia Guedes
do Nascimento exibiu vídeos da série Vida
de república para inspirar uma turma de 16
alunos do 9º ano a produzir, em grupos, um
vídeo para o Jornal do Luisão e conteúdos
para um mural, ambos sobre energia e eficiência energética.
89

José Firmino Dantas Neto dá aulas de Matemática para os alunos de 6º, 7º, 8º e 9º
anos da Escola Estadual Professor Paulo
Nobre. Ele mobilizou as turmas para questões de eficiência energética exibindo todos
os episódios da série Vida de república e
veiculando os spots do Alô João, diariamente, no pátio da escola, durante o intervalo.
Além de fazerem relatórios e apresentações
criativas sobre os assuntos abordados nesses materiais, os alunos foram divididos em
grupos e receberam a tarefa de sensibilizar
seus familiares a reduzir o consumo mensal
em suas casas. O acompanhamento foi feito por meio de um quadro comparativo com
a soma mensal do consumo de energia de
cada grupo. Além disso, as turmas visitaram o Ecoposto do Idema em Maracajaú e
o Parque Eólico de Rio do Fogo. “As aulas
do projeto Energia que transforma são sempre esperadas pelos estudantes, que estão
sempre buscando novos conhecimentos,”
observa o professor.

A professora de Ciências do Educandário
Venera Dantas, Marineide Maria da Silva,
mobilizou 35 alunos do 7º ano com dinâmicas e vídeo do kit Energia que transforma.
Eles fizeram pesquisa sobre o selo Procel,
elaboraram maquetes de eletrodomésticos
e cartazes. Segundo ela, houve “um despertar crítico sobre a economia de energia. Os
conhecimentos, desenvolvidos na própria
escola, foram passados para os familiares”.

Bacharel em Gestão Ambiental, Márcia
Egina Câmara Dantas Freire organizou a
1ª Oficina de Educação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte
(Semarh) e do Instituto de Gestão de Águas
do Rio Grande do Norte (Igarn), reunindo 28
participantes. “Todo o processo de aprendizagem durante a oficina foi composto do diálogo entre a mediadora e os participantes,
sempre levando em consideração as experiências de cada um,” observa Márcia Egina.
Em seu trabalho, ela utilizou a metodologia
e dinâmicas vivenciadas na formação do
projeto Energia que transforma, além da
análise de fragmentos de jornais, exposição
dialogada e gincana. Ao final da oficina foi
distribuído um questionário para subsidiar
a elaboração e implantação de uma Agenda Ambiental da Administração Pública e
orientar as próximas práticas de educação
ambiental da Secretaria e do Instituto.

José Francisco Siqueira leciona Língua Portuguesa no município de Vera Cruz. Em conjunto com Maria de Fátima Viegas Gomes,
professora de Matemática, e José Moura,
professor de Ciências e vice-diretor da Escola
Municipal Filomena Cúrcio Cabral, envolveu
43 alunos de 8º ano da escola em reflexões
e debates sobre energia e desenvolvimento
sustentável. Além de utilizarem textos dos
cadernos, episódios da série Vida de república e spots de rádio do kit Energia que transforma para instigar as discussões, os professores pediram aos alunos que montassem
um cartaz sobre a situação do planeta no
passado, no presente e no futuro. Também
elaboraram e aplicaram uma dinâmica interativa de “júri popular” para estimular uma
discussão sobre como a energia é utilizada
nas casas deles, destacando os hábitos eficientes e os que desperdiçam energia. Durante
o debate, atuaram como mediadores, sempre instigando os questionamentos.

Luiz Carlos Paiva de Oliveira é professor do
Ideal Colégio e Curso e da Escola Estadual
Filomena de Azevedo. Para alunos do 6º e
8º anos, leciona as disciplinas de Ciências e,
para estudantes do Ensino Médio, Química.
Os vídeos da série Vida de república foram
utilizados como recurso para envolver um
grupo de 30 alunos em estudos sobre condutividade nas substâncias iônicas e covalentes e no levantamento de emissões de
CO2 na cidade de Santo Antônio. Doação de
mudas e reciclagem de papéis também fizeram parte das atividades realizadas por eles.
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Professora de História, Geografia e Filosofia, Juliana Chervinski trabalhou com 26
alunos do 9º ano da Escola Estadual Santos
Dumont. Seu planejamento contemplava
quatro aulas, utilizando dois episódios da
série Vida de república, mas, no decorrer
do projeto, foi necessário aumentar o tempo, tendo em vista o interesse dos alunos.
“Eles elencaram ações que iriam colocar em
prática, mudando seus hábitos, e sugeriram
outras a serem realizadas em casa e na escola. É preciso reforçar que me surpreendi
com os alunos, que se comprometeram a
levar adiante o que foi adquirido neste projeto,” relata Juliana. Por iniciativa própria, os
estudantes divulgaram suas produções nas
redes sociais da escola.

Vídeos da série Vida de república foram
utilizados por Maria do Carmo Carlos para
mobilizar 32 alunos de 9º ano da Escola
Municipal Professora Adelina Fernandes e
trabalhar temas como energia eólica e solar,
junto com outros três professores: Ricardo,
de Ciências, Marniza, de Informática, e
Lúcia, de Ensino Religioso. Os estudantes
confeccionaram maquetes de energia eólica
e solar e banners para expor na Feira de
Conhecimento da escola.

Maria Hosana da Silva leciona Geografia
para alunos do 2º ano do Ensino Médio na
Escola Estadual Elia de Barros. Ela trabalhou com 37 alunos os hábitos de consumo
eficiente nas residências. O tema foi abordado por meio de uma aula expositiva e interativa, interativa, e, também, a partir da
análise da Linha do Tempo do kit Energia
que transforma. Os alunos acompanharam
as contas de energia de suas residências
nos últimos três meses e quatro deles conseguiram reduzir o consumo, ou seja, quase
10% da turma. O grupo conversou sobre as
ações adotadas para alcançar esse resultado e as dificuldades que os outros 90% tiveram. Todos fizeram cartazes com dicas de
eficiência energética para mobilizar a comunidade. A professora declarou que vai continuar trabalhando o tema nesta e em outras
turmas, usando o material do kit.

Dinâmicas, texto do caderno e vídeo do kit
foram recursos utilizados para trabalhar o
tema da eficiência energética com 18 estudantes de turmas de Ensino Fundamental e
Médio e sete professores da Escola Estadual João Tomás Neto por Maria Rosineide de
Oliveira Sena, professora de Língua Portuguesa e gestora da escola. “A proposta de o
projeto Energia que transforma ser desenvolvido como tema gerador em toda a escola no ano letivo de 2016, envolvendo toda
a comunidade escolar, foi aceita com muita
euforia, até com sugestões de realizarmos
outra oficina envolvendo mais professores
na jornada pedagógica,” destaca.

Coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Professora Elita Barbosa da Fonseca,
Maria Rosângela Florencio mobilizou 36
membros da comunidade escolar durante
encontro de planejamento, no qual foi apresentada a proposta do projeto, sensibilizando o grupo para o tema da eficiência energética. “Observando o entusiasmo, interesse e
participação do grupo durante o desenvolvimento das atividades planejadas, podemos
dizer que a metodologia Energia que transforma é muito atrativa para trabalhar em
sala de aula,” conclui Maria Rosângela.
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Na Escola Estadual Rômulo Wanderley,
Mytercia Bezerra da Silva, professora de
Ciências, envolveu 75 alunos do 9º ano
na elaboração de cartazes e maquetes,
promovendo uma campanha educativa
sobre atitudes de consumo racional de
energia na escola. O Manual do consumo
consciente da Cosern e os vídeos do kit
Energia que transforma, além de aula
expositiva e processo de pesquisa, foram os
recursos utilizados para realizar o trabalho.
Para a aluna Gabriela, “foi bacana criar uma
campanha educativa sobre o que aprendi e
repassar para os colegas”.

Niellington Alves é professor de Filosofia e
Sociologia na Escola Estadual Felipe Ferreira. Ele envolveu seus colegas, Gilson Ferreira, de Química e Física; Malquias Nogueira,
de História e Arte; Diego Barbosa, de Inglês
e Espanhol, além de 28 alunos do 1º ano
do Ensino Médio, em atividades que visam
combater o desperdício de energia. A partir
de suas experiências, trocas e reflexões, os
estudantes elaboraram propostas para o
consumo domiciliar. Questões sobre iluminação, ventilação e reuso da água incentivaram a construção de uma maquete de casa
“ecoeficiente”. Para controle e manutenção
de gastos cotidianos surgiram ideias como
um game com um avatar que transite por
uma casa energeticamente eficiente; um
aplicativo de celular que traga orientações
com interface lúdica e acesso a serviços básicos da Cosern, aproximando a empresa da
população; e um medidor com dispositivo
conectado ao smartphone, por bluetooth,
que permita acessar a conta de energia em
tempo real.

O professor de Física Paulo Sérgio da Cruz
Costa trabalhou os vídeos da série Vida
de república com 34 alunos do 3º ano do
Ensino Médio da Escola Estadual Roberto
Rodrigues Krause para instigar reflexões
e debates sobre o consumo eficiente de
energia. O grupo desenvolveu atividades
como elaboração de cartazes sobre o selo
Procel e potência/consumo de equipamentos elétricos, apresentou uma dramatização sobre hábitos de consumo de energia,
além de um experimento comparativo com
três tipos de lâmpadas: incandescente, fluorescente e LED.

Luzes e ventiladores apagados foram a motivação para que os alunos discutissem e
elaborassem textos sobre a importância da
energia elétrica em suas vidas. Vídeos da
série Vida de república foram utilizados por
Sandra Karla do Nascimento, professora de
Geografia da Escola Estadual Josino Macedo, com 36 alunos do 8º ano para ampliar
perspectivas e fundamentar a elaboração
de cartazes sobre o uso eficiente da energia.
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No Operacional Colégio e Curso, elementos
do kit Energia que transforma, como vídeos
da série Vida de república, textos e sugestões de atividades embasaram o trabalho
dos alunos de 6º ano da professora de Geografia Sayonara Souza. Eles pesquisaram o
tema da eficiência energética e as diferentes fontes de energia. Além disso, utilizando
encartes de lojas de eletrodomésticos, cada
aluno criou uma casa para, depois, calcular
o seu gasto de energia. O grupo confeccionou maquetes para apresentar na Feira de
Ciências da escola e vivenciou a aula de
campo no Parque Eólico “para constatar
tudo que foi debatido por eles,” como destaca a professora.

Somalia Silva Gadelha de Freitas leciona
Matemática e, junto com a professora de
Geografia do 8º e 9º anos, Fátima Edília, trabalhou com 70 alunos do 6º ano da Escola
Estadual Djalma Aranha Marinho. A metodologia do Energia que transforma foi aplicada
por meio de recursos do kit, como textos,
episódios da série Vida de república e cartas
do jogo Supereficiente. A Dinâmica do carteiro proporcionou reflexões sobre disputa, respeito, diversão e aprendizagem, pensamento
lógico e percepção de causas e consequências. A turma preencheu um questionário sobre os eletrodomésticos de suas casas e foi
desafiada a organizar os dados obtidos em
colunas, na forma de um gráfico, um exemplo de construção coletiva do conhecimento.
Essa análise servirá para que acompanhem
as contas de energia de suas casas até o fim
do ano. Para finalizar, visitaram o Parque Eólico e fizeram uma apresentação do que foi
aprendido na aula de campo.

ASSU

Ana Juralice Oliveira de Medeiros, Juralice
Oliveira de Medeiros, Roneide Rodrigues de
Oliveira, Iana Sinara Guilherme Frutuoso e
Yháskara Thaisy L. de Melo Cosme Moraes
reuniram um grupo de 19 educadores do 1º
ao 3º ano do Ensino Fundamental da Escola
Janduís, da rede municipal de Assú, para tratar de eficiência energética e iluminação pública e instigar o pensamento crítico e criativo
sobre energia no mundo, levando em conta
os direitos e deveres como cidadãs(ãos).
“Todos tiveram a oportunidade de conhecer
o material e sugeriram várias formas de trabalhar o tema, adaptando-o para o trabalho
com crianças do Ensino Fundamental I”.

Um grupo multidisciplinar formado por
Crisciana Alves de Freitas, que leciona no
Curso Técnico de Enfermagem da Escola
Técnica Shalom; Damiana Carla da Cunha e
Silva Olegário, professora do Fundamental
I nas escolas Arca de Noé e Professor Luis
Carlos; Kelly Fonseca, professoras do polivalente da Escola Municipal Chapeuzinho
Vermelho; Francisca Hozana de Melo Silva,
da Escola Agrícola de Jundiaí; e Francisca
Suely de Melo Silva Guimarães, também
da Escola Professor Luis Carlos, ambas da
área de qualificação profissional, abordou
o tema Água, energia da vida em palestra
com 36 alunos e três professores de EJA da
Escola Estadual Professor Luis Carlos, em
Alto do Rodrigues. O grupo também desenvolveu atividades de forma independente,
envolvendo alunos, gestores e professores
de suas instituições de ensino e de outros
projetos, como o Projovem Urbano e o Programa Mulheres Mil.
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Na Escola Estadual Poeta Renato Caldas,
três professores – Carliene Silva de Araújo,
Mônica Bezerra da Silva e Thiago Bernardo
de França – envolveram os alunos em uma
série de atividades para promover reflexões e
trocas sobre eficiência energética. Para isso,
utilizaram dinâmicas e audiovisuais do Energia que transforma, além de outros recursos,
como uma aula-passeio pela escola. Assim,
os alunos elaborararam um informativo com
mensagens de consumo consciente, distribuído e afixado nos espaços da escola.

Além de participarem da equipe multidisciplinar que mobilizou representantes de diversas instituições para o tema Água, energia da vida, Damiana Carla da Cunha e Silva
Olegário apresentaram o projeto Energia
que transforma em reunião de professores
do Colégio Arca de Noé e desenvolveram
com seus mais de 60 alunos do Ensino Fundamental I, dessa instituição e do Projovem
Urbano da Escola Estadual Professor Luis
Carlos, atividades sobre consumo consciente de energia. A professoras também incentivaram a criação de pinturas sobre eficiência energética e montaram um mural para
apresentar essas produções.

O professor de Química da Escola Estadual
Professora Claudeci Pinheiro Torres, Antonio
Francinaldo Fonseca de Araújo, trabalhou
com 53 alunos de 2º e 3º anos do Ensino
Médio. Apresentou o projeto Energia que
transforma, exibiu um dos episódios da
série Vida de república e usou imagens fixas
da Terra e de um ar-condicionado velho
para levantar questões com alunos de duas
turmas. Em uma das salas foram levantados
pontos positivos e negativos de cada imagem;
em outra, os alunos, divididos em grupos,
fizeram apresentações criativas em forma
de jornal, música, programas de rádio e TV,
poesia, dramatização, paródia, etc.

Francisca Hozana de Melo leciona Qualificação Profissional na Escola Agrícola de
Jundiaí e, junto com uma equipe multidisciplinar, mobilizou públicos de várias instituições para o tema Água, energia da vida. Para
esse fim, o grupo de educadoras fez pesquisas, selecionou vídeos, produziu slides,
elaborou slogan e criou camisetas. Também
propôs dinâmicas, coordenou rodas de conversa e elaborou questionários para os participantes responderem.
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Integrante do grupo multidisciplinar que
trabalhou o tema Água, energia da vida,
Francisca Suely de Melo Silva Guimarães
envolveu seus alunos de Qualificação Profissional e professores do Projovem na
Escola Professor Luis Carlos, em Alto do
Rodrigues, nas questões de preservação
dos recursos. Também apresentou o projeto Energia que transforma na formação
de professores do Projovem Urbano, em
Macau, propondo que eles multiplicassem
oficinas com essa temática em sala de aula,
com seus alunos.

Os 54 alunos de 1º, 2º e 3º anos do professor
de Física Jorge Luís Moura Lessa na Escola
Estadual Juscelino Kubitschek fizeram uma
análise do trajeto que a água faz, desde a
fonte, até suas residências. Depois, vivenciaram uma aula de campo na Adutora Gerônimo Rosado e na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves – que represa a água do Rio
Piranhas, ou Rio Açu, e abastece a cidade de
Assu e outras 35 cidades.

O professor François Batista de Souza da Escola Estadual Juscelino Kubitschek utilizou o
conteúdo do material didático da escola para
elaborar textos a serem utilizados pelos alunos do 9° ano em apresentações sobre temas
variados. Divididos em grupos, eles refletiram
sobre a relação do ser humano com a energia
ao longo do tempo, sustentabilidade, mudanças climáticas e o papel do Brasil na conjuntura energética do século XXI. Seu objetivo foi
sensibilizar os jovens cidadãos para os problemas decorrentes do uso da energia e incentivar mudanças comportamentais.

A professora polivalente da Escola Municipal Chapeuzinho Vermelho, Kely Cristina
Fonsêca, além de ter feito parte da equipe
multidisciplinar que trabalhou o tema Água,
energia da vida com públicos de várias instituições, apresentou o projeto Energia que
transforma para a supervisora pedagógica
e professores da escola na qual trabalha.
Também realizou aulas experimentais com
18 alunos do 5º ano, visando observar a
eficiência energética das lâmpadas fluorescentes e incandescentes. O trabalho culminou com uma campanha de recolhimento
de lâmpadas incandescentes para confeccionar vasinhos de plantas.
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As professoras da Escola Municipal Professora Nair Fernandes Rodrigues, Maria
Vera Lúcia, que leciona Ciências Naturais,
e Antonia Oliveira Batista Rodrigues, que
leciona Geografia, sensibilizaram alunos do
7º, 8º e 9º anos para a adoção de hábitos
básicos para a economia de energia elétrica.
Elas desenvolveram uma série de atividades, desde estudo de textos e uso de vídeos com rodas de conversa, até a produção
de diversos materiais pelos alunos, como
informativo, maquetes, paródias, poesias,
dramatização. O trabalho culminou com
um passeio ciclístico dos estudantes pelas
ruas próximas à escola. Na volta do passeio,
como parte da socialização, foi servido a todos um lanche saudável.

PAU DOS
FERROS

A professora da Escola Estadual Padre Bernardino Fernandes, Damiana Batista da Silva Ferreira, mobilizou 30 alunos do 8º ano
usando dinâmicas e materiais do kit Energia
que transforma. Exibiu vídeos da série Vida
de república e, dividindo a turma em duas
equipes, promoveu uma rodada de perguntas e respostas com as cartas do jogo Supereficiente. Os alunos escreveram sobre
conceitos, atitudes e hábitos de eficiência
energética. Os textos foram expostos no
mural da sala. “A exposição dos assuntos
trabalhados foi bem produtiva, despertou
o interesse dos alunos e contribuiu para o
desenvolvimento da aprendizagem na aquisição de novas informações para o dia a dia,”
conclui Damiana.
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Na Escola Municipal Dr. José Torquato de Figueiredo, a supervisora pedagógica Eliene
Dantas de Sales Maia, a professora de Ciências Luiza Maria de Souza e o professor de
Geografia Jailton Pessoa de Queiroz Granjeiro apresentaram o projeto Energia que
transforma para 75 alunos de 6º ao 9º ano,
de forma interativa e lúdica. As atividades
aguçaram a sua curiosidade e os desafiaram a identificar assuntos ligados à energia
no material didático. Materiais do kit, como
o cartaz da Linha do tempo e vídeos da série
Vida de república, contribuíram para conectar os temas estudados à experiência prática.
Para disseminar informações e incentivar o
consumo consciente de energia no cotidiano,
os alunos fizeram cartazes e dramatizações
sobre eficiência energética. Dessa forma, tiveram “oportunidade de ‘re-pensar’ a preservação do meio ambiente. As turmas mostraram-se atentas, curiosas e provocadas a se
envolver nas discussões, descobertas e atividades que lhes foram propostas. Os temas
abordados são pertinentes, e vão de encontro ao contexto real dos alunos”.

Para mobilizar mais de 100 alunos de 6º, 7º
e 8º anos da Escola Estadual Vicência Raquel, no município de Tenente Ananias, que
sofre há aproximadamente dois anos com a
falta de água, as professoras Francisca Fátima Sarmento e Maria Juciana Pereira de Oliveira, uma da área de Ciências e a outra de
Geografia e Matemática, escolheram o tema
A escassez e o desperdício de água. Elas utilizaram fotos, vídeos, músicas e poesias para
despertar o interesse do grupo para o tema.
Aulas de campo para observar caixas d´água
colocadas nas ruas para abastecer a população e pesquisas no laboratório de informática
incentivaram os alunos a criarem cartazes,
paródia, cordéis, dramatização e apresentação de dança sobre formas de reaproveitar
água nas tarefas domésticas. Depois, toda a
comunidade foi convidada a ver essas produções, com o intuito de mobilizá-la para a redução do desperdício na região.

Na Escola Estadual Doze de Outubro, as professoras de Arte e Língua Portuguesa, Getca
Emegleidy Praxedes de Carvalho, de Língua
Inglesa, Maria Vieira Freitas, e de Biologia,
Maria Aparecida Nunes, envolveram mais
de 50 alunos de 1º, 2º e 3º anos do Ensino
Médio no projeto Energia que transforma.
Eles vivenciaram as dinâmicas da troca de
energia com as mãos e “vivo/morto”. No 3º
ano, um artigo sobre a maior seca dos últimos cem anos serviu para debater o tema
Uso consciente de água e energia em nossas residências. As turmas trabalharam os
materiais do kit: episódios da série Vida de
república; cartaz da Linha do tempo; texto
Energia em tudo e em todo lugar, do Caderno 2. Todos responderam a um questionário
sobre energia. Alguns alunos expressaram
sua vontade de assistir a novos episódios de
Vida de república e de experimentar o jogo
Supereficiente. As educadoras esperam que
o trabalho contribua para um maior compromisso da população com o consumo consciente de água e energia.
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Jackson Édpo Gomes de Souza, professor
de Ciências da Escola Municipal José Augusto da Silva, trabalhou o tema O sol e sua importância com 13 alunos do 9º ano. Ele exibiu um episódio da série Vida de república e
promoveu roda de conversa. “Os alunos pareciam confiantes em saber bastante sobre
o sol, mas, após assistirem ao vídeo, perceberam que as possibilidades de fontes energéticas e a utilização do sol abrangem muito
mais do que eles poderiam imaginar,” ressalta. Para aprofundar o tema, os estudantes
leram e discutiram textos do Caderno 3 e,
com base no que haviam pesquisado e discutido, elaboraram cartazes para mobilizar
a população a adotar atitudes de eficiência
energética. “As propostas idealizadas pelos
alunos são muito válidas, contudo, a prática
depende muito da conscientização da comunidade como um todo”, destaca Jackson.
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