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CERRADO VIVO 

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, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Geografia 

 

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

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[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. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, diário de campo, elaboração de fichamento, ensino 

com pesquisa, exposições/excursões e visitas, pesquisa em laboratório de informática ou 

dispositivos móveis utilizando sites, portfólio e produção de materiais sobre a temática 

abordada. 

 

Recursos materiais necessários 

Como a atividade requer o trabalho de campo é necessário a obtenção de recursos financeiros 

para os trabalhos externos ao ambiente escolar. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os objetivos serão alcançados por meio de aulas teóricas sobre os principais assuntos 

relacionados à temática ambiental do Cerrado e em um segundo momento a construção dos 

conhecimentos por parte dos estudantes em trabalhos orientados pelo professor. Os estudantes 

terão assuntos específicos do Cerrado para estudarem, escreverem e comprovarem em 

atividades de campo. Os estudantes participarão ativamente em todos os momentos de 

construção do conhecimento.  
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Estratégias de avaliação do estudante 

Participações nas aulas, produção de quadros explicativos sobre o Cerrado e explicações em 

campo. 
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