
Acesse o plano através desse link:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/multianos/multicomponentes/conhecendo-os-

detalhes-da-conta-de-luz/6524

Plano de aula

Plano de aula: Conhecendo os detalhes da conta de luz

Assuntos relacionados: Ensino remoto Educação empreendedora

Por: Juliana Portella de Freitas.

Habilidades BNCC

(EF05MA12) Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas

grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de

ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros.

(EF05CI04) Identi�car os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas

para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos.

(EF04LP09) Ler e compreender, com autonomia, boletos, faturas e carnês, dentre outros

gêneros do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero (campos, itens

elencados, medidas de consumo, código de barras) e considerando a situação comunicativa e a

�nalidade do texto.

(EF05GE07) Identi�car os diferentes tipos de energia utilizados na produção industrial, agrícola

e extrativa e no cotidiano das populações.

(EF05GE12) Identi�car órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por

buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida (em áreas como meio ambiente, mobilidade,

moradia e direito à cidade) e discutir as propostas implementadas por esses órgãos que afetam a

comunidade em que vive.

Objetos de conhecimento

Fontes de produção de energia.

Análise de dados.

Leitura de conta de luz.

Objetivos de aprendizado

Identi�car os diferentes tipos de energia.

Analisar conta de energia.

Levantar hipóteses de economia no consumo de energia.

Competências gerais

1. Conhecimento

2. Pensamento cientí�co, crítico e criativo

4. Comunicação

6. Trabalho e projeto de vida

7. Argumentação
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9. Empatia e cooperação

10. Responsabilidade e cidadania

Passo a passo

Para começar

Sobre os planos de Educação Financeira

A Educação Financeira integra a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como um dos temas

transversais que deve ser explorado e trabalhado concomitante aos demais componentes

curriculares. De acordo com a Base, a Educação Financeira não deve se restringir ao ensino cru da

Matemática. “Essa unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as questões do consumo,

trabalho e dinheiro”. Pretende-se, com os planos de Educação Financeira, fazer os estudantes

re�etirem sobre ações individuais e coletivas que podem impactar sua vida e a da sociedade.

As orientações deste plano não devem ser apresentadas aos estudantes, pois elas detalham as ações

e trazem mais subsídios para que você, professor, se organize melhor para a realização da aula.

Os planos de Educação Financeira têm como objetivo promover um trabalho inter e transdisciplinar, já

que as habilidades destacadas para cada componente curricular se correlacionam com o tema

transversal.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018a.

Ação prévia

Solicitar previamente que os estudantes tragam contas de luz para análise dos dados. É fundamental

uma discussão prévia relacionada ao respeito em relação às individualidades de cada família quanto

ao gasto de energia. O foco é observar os elementos da conta e pensar em possibilidades de redução

do consumo.

Para a aplicação deste plano, os estudantes já devem ter sido apresentados às fontes renováveis de

energia. Abaixo, segue uma sugestão de plano de aula que trata dessa temática:

Fontes renováveis de energia no Brasil. Disponível em:

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/geogra�a/fontes-renovaveis-de-energia-

no-brasil/5658. Acesso em 10 Nov. 2021.

Para se aprofundar

No site do INEP, está disponível o documento “A Matriz de Referência de Análise e de Avaliação

de Letramento Financeiro, 2021”, como forma de aprofundar o conhecimento sobre letramento

�nanceiro. Acesse:

Matriz de Referência de Análise e de Avaliação de Letramento Financeiro, 2021

https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/geografia/fontes-renovaveis-de-energia-no-brasil/5658
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_superior/matriz_de_referencia_de_analise_e_de_avaliacao_de_letramento_financeiro_pisa_2021.pdf


Para conhecer um pouco mais sobre os tipos de fontes de energia no Brasil e questões

relacionadas às implicações do consumo excessivo, acesse:

Consciente coletivo 05/10 - Energia. Instituto Akatu, disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=WVx5HqiwK6Q&list=PL66CCA3EE20459CF3&index=5. Acesso em

03 Nov. 2021.

BEN - Relatório síntese 2021. Empresa de Pesquisa Energética (EPE), disponível em:

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-601/topico-

588/BEN_S%C3%ADntese_2021_PT.pdf. Acesso em 30 Out. 2021.

Fontes de energia. Empresa de Pesquisa Energética (EPE), disponível em:

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia. Acesso em 07 Nov. 2021.

Orientações iniciais para o professor

Tempo sugerido

50 minutos de aula.

Para o desenvolvimento deste plano de aula, indicamos o uso dos seguintes materiais

Projetor (caso não seja possível, observe as indicações da seção Sugestões de adequação).

Extrato da conta de luz (solicitar previamente).

Atividade 1, disponível nos materiais complementares deste plano (uma cópia para cada grupo).

Contexto

Tempo sugerido

12 minutos

Orientações

Organize os estudantes em trios. A escolha dos integrantes deve garantir que pelo menos um membro

possua as capacidades de leitura e escrita �uentes.

O que propor?

Para iniciar a discussão, converse sobre o que eles sabem a respeito dos diferentes tipos de fonte de

energia. Para isso, você pode utilizar as sugestões de perguntas:

Quais as fontes de energia utilizadas no Brasil?

Qual a principal fonte de energia utilizada no Brasil? Como ela é produzida?

Qual a fonte de energia mais utilizada em sua região?

Peça que os alunos anotem no caderno as respostas para comparar com as imagens apresentadas a

seguir:

https://www.youtube.com/watch?v%3DWVx5HqiwK6Q%26list%3DPL66CCA3EE20459CF3%26index%3D5
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-601/topico-588/BEN_S%25C3%25ADntese_2021_PT.pdf
https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia
https://cdn.novaescola.org.br/planosdeaula/content/TCT45_12UNI01-12oaiPjNMbqbGhSWI_iOISE9gVH4y5sjL.pdf


Peça que analisem as imagens e comparem com as hipóteses levantadas. Para este plano, direcione a

discussão para uma das fontes de energia renovável, a hidráulica, gerada pelo aproveitamento das

águas dos rios, por meio das usinas hidrelétricas.

Discuta qual setor utiliza mais energia no Brasil, e quais os fatores que podem comprometer a

utilização da energia hidráulica e os seus implicadores, como a diminuição das chuvas, limitando a

distribuição da energia e ocasionando o aumento do valor do serviço.

Sugestões de adequação

As imagens podem ser reproduzidas no projetor ou impressas. Fique à vontade para escolher a melhor

possibilidade. Outra possibilidade, é que os alunos com acesso à internet utilizem o link da página da

EPE com material didático-pedagógico sobre fontes de energia, disponível em:

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia. Acesso em 07 Nov. 2021.

Problematização

Tempo sugerido

15 minutos.

Orientações

Para essa proposta é necessário que os alunos tenham em mãos uma cópia da Atividade 1, disponível

nos materiais complementares desta aula, e a conta de luz.

O que propor?

Converse com a turma que o objetivo deste plano é o de produzir um roteiro de vídeo sobre os itens

presentes na conta de luz, dicas de redução do consumo e os impactos dessas ações. A gravação do

vídeo pode ser feita posteriormente. Para isso, é necessário compreender os elementos presentes na

conta de luz, para, então, pensar em possibilidades e dicas para reduzir o consumo, bem como os

impactos dessas ações em nossa vida. Para iniciar essa discussão, promova um pequeno debate a

partir da pergunta:

Quais os impactos na vida e na sociedade quando consumimos energia de forma consciente?

Possibilidade de resposta: Contribuição na preservação de recursos naturais que sustentam o planeta

e melhorias no orçamento familiar, já que, ao consumir de forma consciente, pode-se reduzir o valor

da conta de luz.

Distribua uma cópia da Atividade 1 para cada grupo e solicite que elejam um redator. Em seguida,

peça que realizem a leitura do texto “Entendendo sua Conta de Luz” e localizem os itens da conta de

luz com base nas informações presentes no texto. O redator deve anotar as descobertas que o grupo

julgar importantes enquanto dicas de análise da conta para economia de consumo de energia e valor

a ser pago. Reforce que essas anotações serão utilizadas na construção dos roteiros.

Sugestões de adequação

https://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/fontes-de-energia


Caso tenham acesso à internet, os estudantes podem assistir ao vídeo “Entendendo a Conta de Luz",

disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=Z4NB0fJxS84. Acesso em 07 Nov. 2021.

Outro ponto que pode passar por adequação é relacionado às contas de luz: caso os alunos não

tragam as contas de luz para análise, uma possibilidade é a utilização de uma única conta, como, por

exemplo, a conta da escola. O importante é a observação dos itens presentes.

Sistematização

Tempo sugerido

15 minutos.

Orientações

Converse com a turma e explique que cada grupo deve escolher um tema para escrita do roteiro de

vídeo. Para tal, é importante retomar os registros feitos na etapa de Problematização.

O que propor?

Leia os temas descritos na Proposta de Roteiro, na Atividade 1. Destaque que, na escrita do roteiro, é

importante levantar possíveis problemas e soluções na análise do item escolhido. Se for necessário,

utilize o exemplo abaixo:

Item data de vencimento: ao atentar-se à data de vencimento, o consumidor pode evitar

possíveis cobranças de multas pelo atraso no pagamento. Caso ocorra o atraso, você pode

calcular o valor da multa, reorganizando o orçamento familiar.

Ao �nal da escrita, peça que os grupos compartilhem os roteiros com a sala e proponham sugestões

de melhorias nos roteiros dos colegas.

Sugestões de adequação

Caso não seja possível a impressão da Atividade 1, o professor pode fazer a leitura do texto,

destacando os itens no quadro, bem como, os pontos de atenção para a escrita do roteiro. Os vídeos

podem ser produzidos posteriormente e divulgados na comunidade escolar, por exemplo, na reunião

de pais.

O que aprendemos?

Tempo sugerido

8 minutos.

Orientações

Esse é um momento importante para avaliar as aprendizagens desenvolvidas no decorrer do plano. A

proposta avaliativa neste plano é individual. Essa etapa da aula é importante para avaliar as

aprendizagens construídas e as que necessitam ser retomadas em outros momentos e aprofundadas

com foco em ações futuras.

O que propor?

Explique para a turma que esse é um momento de elencar o que aprenderam a partir da proposta do

plano. Para isso, escreva as questões abaixo no quadro e peça que respondam de forma individual no

caderno.

Qual a importância de analisar os itens da conta de luz?

Quais atitudes podemos destacar para começar a pensar no consumo consciente?

https://www.youtube.com/watch?v%3DZ4NB0fJxS84


Quais os benefícios tanto nas questões ambientais como nas questões econômicas, a partir da

análise dos itens da conta de luz?

As respostas, no primeiro momento, podem ser discutidas nos pequenos grupos, e em um segundo

momento as evidências levantadas devem ser utilizadas para futuras discussões.

Ensino remoto

Para adaptar o plano de aula para o ensino remoto, disponibilize no grupo dos alunos (WhatsApp) as

imagens previstas para a etapa de Contextualização e peça que escrevam no grupo o que sabem,

considerando as perguntas:

Quais as fontes de energia utilizadas no Brasil?

Qual a principal fonte de energia utilizada no Brasil? Como ela é produzida?

Qual a fonte de energia mais utilizada em sua região?

Faça o fechamento da discussão com foco na fonte de energia renovável: hidráulica*.

*Energia hidráulica: gerada pelo aproveitamento das águas dos rios, por meio das usinas hidrelétricas.

Discuta qual o setor que utiliza mais energia no Brasil, e quais os fatores que podem comprometer a

utilização da energia hidráulica e os seus implicadores, tais como diminuição das chuvas, limitando a

distribuição da energia e ocasionando, assim, o aumento do valor do serviço. Se possível, combine

uma videochamada para discutir as respostas.

Na etapa Problematização, disponibilize a Atividade 1 e peça que os estudantes montem grupos no

WhatsApp para discutir a proposta de construção do roteiro de vídeo com dicas sobre a análise da

conta de luz.

Sobre o plano

Este plano de atividade foi elaborado pelo time de autores NOVA

ESCOLA.

Autor: Juliana Portella de Freitas

Mentor: Cíntia Diógenes

Especialista da área: Fernando Barnabé



TÍTULO DA ATIVIDADE:
[Transcrição do vídeo: Entendendo a conta de luz]

Entendendo sua Conta de Luz

Você é daqueles que recebe a conta de luz e só vê o valor a pagar e a data de
vencimento?

Sua conta traz muito mais informações sobre você!

A conta de luz é o meio de comunicação entre o consumidor e a distribuidora de
energia elétrica.

Uma nota fiscal vinculada aos serviços que ela oferece com todos os dados e
informações que você precisa saber.

As contas podem apresentar dados com outros nomes em diferentes posições.
Mas todas elas vão trazer as informações que a ANEEL exige que as distribuidoras
apresentem para você, consumidor.

* ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, foi criada em 1997 com o objetivo
de regular e fiscalizar  o setor elétrico brasileiro.

Vamos observar o detalhamento da conta de luz?
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Seu código: Este é o seu código, ele é a sua identificação junto à distribuidora.

Mês de referência (9): é o mês de consumo e ano do consumo de energia.

Vencimento: o vencimento te ajuda a não esquecer de pagar a conta até a data
limite sem multas e juros. Você tem direito de escolher entre 6 datas de
vencimento.

Dados da unidade consumidora (4): você pode conferir os seus dados.

Total a pagar: neste campo podem estar embutidas outras cobranças autorizadas
por você, como parcelamento de dívidas e doações.

Dados de leitura (23): datas e as leituras realizadas. A diferença entre a leitura
atual e a anterior, será o seu consumo de energia no mês.

Dias de faturamento: correspondem ao número de dias do período apurado para
faturamento. A ANEEL determina que o período seja entre 27 e 33 dias.

Histórico de consumo (21): você pode acompanhar os 13 últimos meses do seu
consumo e compará-los com o que está sendo cobrado na conta.

Descrição da conta (8): é o detalhamento de cada item que compõe o valor total
de cada conta.

Aviso importante (26): você fica por dentro de todas as informações sobre a sua
conta, como reajuste de tarifa e descontos.

Avisos de débitos: Neste campo você será informado sobre a data de corte de
energia em caso de falta de pagamento.

ATENÇÃO: Você pode solicitar a apuração desses indicadores a qualquer momento
e ser indenizado caso ocorra violação do padrão permitido pela ANEEL. A
distribuidora também pode disponibilizar essas informações por meio de sites e
aplicativos. Neles você também pode consultar como é composta sua tarifa de
energia.

Dicas importantes de consumo

Agora que você já conhece bem a sua conta, fique atento às informações que ela
traz.
Porque quanto mais informado você estiver, mais inteligente será o seu consumo.

Referência
ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Entendendo sua conta de luz.
Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Z4NB0fJxS84. Acesso
em: 15 nov. 2021.
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ATIVIDADE

Proposta de Roteiro de Vídeo: Escolha um item da conta de luz para a elaboração
do roteiro de vídeo. Atente-se para as sugestões;

● Data de vencimento;
● Total a pagar;
● Dados da leitura;
● Descrição da conta;
● Mensagens importantes;
● Aviso de débitos;
● Dicas importantes de consumo.

Pontos de atenção para a escrita do roteiro:

Abertura - Apresentem-se e descreva o objetivo do vídeo.

Contexto - Descrição do item escolhido, qual a sua função e o porquê da escolha.
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Fechamento - Dicas, mensagem de despedida, alerta para a importância de ficar
de olho nos itens da conta de luz.
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