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Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Biologia, Sociologia 

 

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

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos nas 

perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da autogestão 

e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, ensino com pesquisa, estudo de 

texto, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Pneu, garrafa plástica, durex, grampeador, cola, tinta, tecido, terra, etc... 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Compreender a importância do saneamento básico e do tratamento do lixo para a saúde das 

pessoas e para a preservação e equilíbrio do Meio Ambiente; Possibilitar debates em torno de 

temáticas atuais apresentadas através de filmes e documentários; Estimular a 

interdisciplinaridade; Incorporar a reciclagem ao seu repertório sócio cultural, ampliando, assim, 

sua potencialidade no exercício de uma postura consciente e reflexiva na vida. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

O processo avaliativo será diagnóstico processual e contínuo a fim de buscar atingir a eficiência, 

a eficácia e a efetividade, através das atividades envolvendo a criatividade e habilidade manual. 

As aulas acontecerão com a diversificação do uso do espaço: salas de aula, pátio (local aberto 

para uso de tintas), incentivando à integração ao conteúdo programático, dando liberdade de 

maior criatividade para o objetivo proposto. 

 

 

A BELEZA DO LIXO 
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Referências 

http://www.mixlar.com.br/blog/ideias-criativas-reaproveitar; 

https://casaeconstrucao.org/paisagismo/jardim-com/ https://recicladesignbrasil.wordpress.com/ 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

xymarlon@gmail.com 

Marlon da Silva Costa 

CED 04 DO GUARÁ 

 


