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COMER COM CIÊNCIA 

 

 

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. 

 
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. 

[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. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou 
dialogada, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, elaboração de 
fichamento, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, estudo 
dirigido, feiras do conhecimento, filmes e vídeos, jogos lúdicos e interativos, práticas 
laboratoriais, produção de texto, resolução de exercícios, sala de aula invertida, utilização de 
plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

● Computador. 

● Internet. 

● Projetor. 

● Verba para a compra de alguns alimentos. 

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

Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho pedagógico na eletiva orientada "Comer com Ciência" privilegia o protagonismo 
e a participação ativa dos estudantes em todos os momentos, seja nas atividades de iniciação 
científica (com a realização de pesquisas bibliográficas, produção de resumos, resenhas, 
análise de dados, artigos e pré projeto de pesquisa), seja nas atividades de debate em grupo 
para troca de experiências, construção e exposição de opiniões, seja em momentos de aula 
expositiva, em que a fala do docente responsável sempre busca dar espaço para a 
apresentação de questionamentos e interferências positivas pelos estudantes. Outro aspecto 
fundamental é oportunização de contato direto dos estudantes com os diversos alimentos 
que estão sendo estudados, tanto no contexto natural quando no contexto comercial. 

EMENTA  

TÓPICO I - BIOQUÍMICA DOS ALIMENTOS 

● Estudo do macro e micronutrientes presentes nos 

alimentos. 

TÓPICO II - ALIMENTAÇÃO E SAÚDE 

● Análise de como construir uma dieta equilibrada / Reeducação alimentar. Pesquisa sobre  
o que são alimentos orgânicos, transgênicos, ultra processados (benefícios e malefícios para 
a saúde). 
● Análise de rótulos dos alimentos. 

● Estudo averiguando os perigos das dietas da moda. 

● Problemas de saúde ocasionados pela obesidade. 

● Gordofobia. 

● Cirurgia bariátrica. 

● Estudo sobre distúrbios alimentares (anorexia e bulimia). 

● Pesquisa sobre os mitos relacionados a alimentação. 

● Análise sobre as causas e consequências da fome no Brasil e no 

mundo. 

 TÓPICO III - ALIMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

● Análise sobre os impactos ambientais na produção de alimentos no mundo. 
● Estudo sobre os perigos do uso de agrotóxicos para a nossa saúde e para o ambiente.  
● Mudança climática x Produção de Alimentos. 
● Alimentação sustentável: o que é? 

● Pesquisa sobre o desperdício de alimentos no Brasil e no mundo: causas.  

● Estudo sobre as técnicas de conservação de alimentos. 
● As embalagens na indústria de 

alimentos.  

TÓPICO IV: CULINÁRIA 

● Sugestão de receitas saudáveis para o dia-a-dia. 

● Aproveitamento de partes de alimentos que usualmente são descartados na preparação 
de receitas.  

● Mostra de receitas afetivas. 
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Estratégias de avaliação do estudante 
 

Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a 
observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas em 
sala de aula, tais como: pesquisas bibliográficas; sessões de debate; produção de textos em 
forma de resumo e apreciação crítica de leituras indicadas. 

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro 
momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 
refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 
insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será 
atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão 

também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de                          estudantes com 
maior facilidade de aprendizagem 
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