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CLUBE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS VIRTUAL (CCBV) 

 

 

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 

Biologia, Física, Química. 

 
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. 
[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências 
para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos 
direitos humanos. 
[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. 
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, 
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, 
integração e harmonia. 
[CN05IF] Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados por 
conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas. 
[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.  
[CN08IF] Selecionar e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater o 
preconceito, as ideias de eugenia e superioridade étnico-racial, bem como avaliar 
criticamente tecnologias que ameacem a construção de uma cultura da paz, como 
armamentos nucleares, químicos e biológicos. 
[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.  
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que 
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do 
crescimento e a geração de bem-estar. 
[CN11IF] Avaliar alternativas tecnológicas,   selecionando   as   de   melhor   custo- benefício, 
considerando seus impactos ao ambiente, às comunidades locais e à saúde humana, tanto 
física quanto mental. 
[CN12IF] Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes  
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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 

Aulas orientadas, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões considerando a 
participação do estudante, diário de campo, elaboração de fichamento, ensino híbrido, 
entrevistas, estudo do meio, feiras do conhecimento, portfólio, práticas laboratoriais, projeto 
de pesquisa, teste escrito. 

 
Recursos materiais necessários 

Celulares, tablets, notebooks, computador em casa, internet estável. 

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

Investigação científica, processos criativos. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O CCBV como Unidade Curricular/Eletiva Orientada. Essa eletiva orientada tem a 
expectativa de ser implementada a partir no ano de 2022, quando o novo ensino médio nas 
escolas públicas do DF será obrigatório. Sabe-se que cada unidade escolar irá definir as 
unidades curriculares e suas respectivas eletivas orientadas e que a escolha dessas eletivas 
é feita pelos estudantes, o público alvo. Para a escolha das eletivas orientadas, estudantes, 
professores e equipe gestora devem dialogar para que sejam desenvolvidas eletivas 
orientadas que se adequem a realidade dos estudantes. Acredita-se que o CCBV como 
eletiva orientada, em 2022 possa garantir aos estudantes experiências de qualidade que lhes 
auxiliem numa futura formação profissional e universitária. Importante observar que os 
itinerários formativos, que contemplam as eletivas orientadas, são compostos de quatro eixos 
estruturantes, dentre eles convém aqui citar dois eixos: Investigação científica, onde o aluno 
trabalha o viés investigativo, por meio da realização de uma pesquisa científica e o eixo 
Processos criativos, onde os estudantes realizam projetos criativos, integrando diferentes 
linguagens até manifestações culturais e científicas. Esses dois eixos serão integrados e 
embasarão a implementação da eletiva orientada, que integra como área do conhecimento 
(relacionada a formação geral básica) a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

O CCBV como eletiva orientada na escola, ofertará lives, durante seus seis meses 
de desenvolvimento e também oficinas. Ao término dos 2 créditos (cada crédito equivale a 
16h40) será gerado certificado. A eletiva procurará em seu planejamento, participar de 
eventos como o circuito de ciências das escolas públicas do DF e olimpíadas, como a de 
Biologia. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

A- TIPOS DE AVALIAÇÃO: formativa: vídeos produzidos pelos alunos e maquetes 
e experiências produzidas em casa; somática: Prova e teste. 
B- INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO: prova objetiva, debate, vídeos produzidos pelos 
alunos, com maquetes e experiências diversas. 
C- DISTRIBUIÇÃO DAS NOTAS: 

• 50% (ou 50 pontos na plataforma google, proporcional a 5 pontos no i-educar) entre 
prova objetiva e teste via formulário; 
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• 50 % (ou 50 pontos na plataforma google, proporcional a 5 pontos no i-educar) maquetes, 
experimentos, caderno, fichamentos, resumo, deveres de casa (a depender do bimestre), etc. 
 
Referências 

Acessar no Instagram a página @clubedecienciasbiologica  

(OBS: sem o “s” no final) 
 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

biozuk@gmail.com 

Marcos Borzuk da Fonseca Junior 

CEM 04 DE CEILÂNDIA 

 

mailto:biozuk@gmail.com

