
À Caça das Energias

§ Ciências: Diferentes fontes e transformações da Energia  
Energia Potencial X Cinética  Reação de combustão e motor à 
explosão  Propagação do calor  Aceleração do campo 
gravitacional.

§ Habilidades�Competências em Ciências: Saber utilizar conceitos 
cient íf icos básicos, associados à energia, matéria, 
transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida.

§ Ed. Física: Energia utilizada na prática esportiva  Modalidade 
Arco-e-flecha.

§ Habilidades�Competências em Ed. Física: Ter hábitos saudáveis 
de alimentação e atividades corporais.

§ Geografia: Energias Alternativas e novas fronteiras econômicas.
§ Habilidades�Competências em Geografia: Conhecer o mundo 

atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão, de como 
as paisagens, os lugares e os territórios se constroem.

§ História: A revolução Industrial e o consumo da energia.
§ Habilidades�Competências em História: Questionar sua 

realidade, identificando problemas e possíveis soluções, 
conhecendo formas político-institucionais e organizações da 
sociedade civil que possibilitem modos de atuação.

§ Matemática: Equação do 1� grau  Cálculo de Velocidade  
Proporções  Relações biunívocas.

§ Habilidades�Competências em Matemática: Selecionar, 
organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las 
e avaliá-las criticamente.

§ Ética: Consumo consciente de energia.
§ Ambiente: Alternativas para Energia limpa.
§ Trabalho e Consumo: A equação mundial da energia atual e sua 

importância.

 1 - Descida no toboágua;
2 - Gerador Diesel;
3 - Aquecedor solar;
4 - Arco e flecha;
5 - Conclusão.

Roteiro:

Extraterrestres querem dominar a Terra e pretendem sugar 
toda forma de energia. Antes do confronto intergaláctico um grupo 
é destacado para verificar e registrar diversas manifestações da 
energia, lançam um foguete na base Marcos Pontes, estudam a 
própria descida no toboágua gigante e medem a velocidade por 
eles atingida. Por isso já saem com roupa de banho por baixo.

Qual a energia envolvida em um simples lançamento de Arco e 
Flecha? Desde a alimentação do atirador até a deformação e 
barulho do alvo, muito se pode aprender sobre a transformação da 
Energia. Começam visitando uma minimaquete que produz energia 
de verdade e terminam o roteiro divertindo-se nas piscinas 
aquecidas e toboáguas gigantes da fazenda. Ao final,  recebem 
uma mensagem sobre outras fontes de energia e o esclarecimento 
sobre a desistência dos ETs para o ataque.

Alguns tópicos 
disciplinares relacionados
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Fazendeiro

§ Ciências: Características do solo fértil  Diferenças e semelhanças entre 
alguns animais  A produção agrícola e as estações do ano.

§ Habilidades�Competências em Ciências: Compreender a natureza como 
um todo dinâmico e o ser humano, em sociedade, como agente de 
transformações do mundo em que vive, em relação essencial com os 
demais seres vivos e outros componentes do ambiente.

§ Geografia: O aproveitamento econômico do espaço rural  agricultura de 
subsistência  Condições ambientais do espaço rural  Atividade 
agropecuária da Região Sudeste. 

§ Habilidades�Competências em Geografia: Compreender a especialidade 
e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas 
dinâmicas e interações.

§ História: Evolução tecnológica na agropecuária.
§ Habilidades�Competências em História: Conhecer e respeitar o modo de 

vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espaços, em suas 
manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 
semelhanças e diferenças entre eles, continuidades e descontinuidades, 
conflitos e contradições sociais.

§ Língua portuguesa: variações e diversidade lingüísticas.
§ Habilidades�Competências em Língua portuguesa: Conhecer e valorizar 

as diferentes variedades do Português, procurando combater o 
preconceito linguístico.

§ Matemática: Cálculo de produtividade e porcentagem de segurança.
§ Habilidades�Competências em Matemática: Resolver situações 

problema, sabendo validar estratégias e resultados, desenvolvendo 
formas de raciocínio e processos como intuição, indução, dedução, 
analogia, estimativa, uti l izando conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis.

§ Ética: Tratamento digno e respeito à vida do animal doméstico.
§ Saúde: Uso de agrotóxicos, vacinas e higiene na produção agropecuária.
§ Ambiente: Impactos ambientais do latifúndio.
§ Pluralidade Cultural: O ritmo da vida na fazenda  Valores do homem rural. 

1 - Entrevistas com rurícolas;
2 - Observação e interação com os 

animais;
3 - Visitação ao campo e lavoura;
4 - Museu de implementos agrícolas;
5 - Visita ao silo e caixa de 

compostagem.

Roteiro:

Ao chegar à fazenda, João Bento, um rapaz do campo que está 
muito preocupado com as tarefas que tem para fazer naquele dia 
recepciona os visitantes, pois sabe que a maioria vive nas grandes 
cidades e poucos conhecem a respeito da vida rural. João Bento 
adora prosa e convida os alunos a conhecerem o museu agrícola da 
fazenda e a evolução tecnológica dos mesmos. Lá ele fala sobre 
plantio, período de colheita, cuidados com lavoura, com a horta, do 
controle de pragas, da importância do solo, dos animais e a rotina 
do seu dia. João Bento convida os visitantes a ajudá-lo nas tarefas. 
Primeiro vão alimentar e tratar dos animais, aprendendo muito 
sobre questões básicas do custo da criação e exploração 
comercial dessa atividade. Conhecerão também a criação de aves, 
seus ovos e irão aprender sobre diferenciações de pêlo, pele e 
aparelhos digestivos, além do comportamento alimentar, social e 
reprodutivo de espécies da nossa fauna. Finalmente acompanham 
a ordenha das vacas e podem até aprender como fazê-la. Vão 
observar ainda o processo de reaproveitamento dos restos 
agrícolas e fazer um divertido passeio de charrete.

Alguns tópicos 
disciplinares relacionados
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