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FONTES ALERNATIVAS DE ENERGIA 

 
 

Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Física. 

 
Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular  

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente 
construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do 
ordenamento e do funcionamento da natureza. 
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos 
e conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras 
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico. 
[CN06IF]Projetar e aplicar soluções para problemas reais, considerando 
os contextos ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo 
desdobramentos.  
[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e 
solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos éticos, 
bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade.  
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de 
pessoas e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades 
iguais, considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, 
sexual e sociocultural.  
[CN12IF] Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes 
e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem como o 
desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por produção de 
alimentos, geração de energia e manutenção da saúde. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo 
sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, 
avaliação para   as    aprendizagens,    diário    de    campo,    ensino    com    pesquisa,    
estudo dirigido, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, gincanas e/ou jogos lúdicos 
e interativos, jogos lúdicos e interativos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala 
ou na biblioteca, mapa conceitual, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos 
móveis utilizando sites, portfólio, práticas laboratoriais, produção de materiais sobre a 
temática abordada, projeto de pesquisa, resolução de exercícios, solução de problemas, 
teste escrito, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

A verificar. 

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na Unidade Curricular 

Investigação científica. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O estudo das Fontes Alternativas de Energia deverá seguir a abordagem de alguns 
temas e subtemas relacionados, tais como: o processo histórico da extração dos recursos 
naturais para construção da sociedade e como fonte de energia; o histórico de degradação 
ambiental gerada pela sociedade; o processo histórico de consumo da sociedade e o impacto 
da revolução industrial e da produção agroindustrial na atualidade; fontes de energia 
renováveis e não renováveis; quais são as fontes alternativas de energia e sua 
aplicabilidade. Ao desenvolver os temas e subtemas com os estudantes, o projeto de vida 
pode ser entrelaçado com o tipo de sociedade almejada pelas novas gerações. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Trabalhos de pesquisa, portfólios, provas, exercícios de aplicação e aprendizagem, 
seminários, produção de relatório. 

 
Referências 
Energia Renovável – Empresa de Pesquisa Energética (Maurício Tolmasquim) 

https://www.epe.gov.br/sites-
pt/publicacoesdadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao- 
172/Energia%20Renov%C3%A1vel%20- %20Online%2016maio2016.pdf 

 

Revista Brasileira de Energias Renováveis 

https://revistas.ufpr.br/rber/index 

 
Novas Energias Renováveis no Brasil: Desafios e Oportunidades 
(Luciano Losekann/Michelle Hallack) 
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8446/1/Novas%20energias%20renov%C3%
A1v e is%20no%20Brasil_desafios%20e%20oportunidades.pdf 

 
 
 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

karina.barros@edu.se.df.gov.br 

Karina Gomes de Barros  

CEM ASA NORTE - CEAN 
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