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CONHECENDO E PROTEGENDO O MEIO AMBIENTE 

 

 

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, Matemática, Química. 

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

[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. 
[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. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aulas 
orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 
exposições/excursões e visitas, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, práticas 
laboratoriais, projeto de pesquisa. 

 
Recursos materiais necessários 

Mídia, teatro, exposição, aula expositiva, aula prática em campo, material impresso, 
Datashow, som, resíduos orgânicos, viveiros de plantas, sacos plásticos pretos de 20 cm de 
diâmetro x 30 cm de altura x 0,02 mm de espessura, entre gêneros literários estudados. 
Livros/obras, computadores. 

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

Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 
Serão atividades teóricas e práticas utilizando as ferramentas para reciclagem do lixo 
orgânico e seco, produção de adubo orgânico, construção de uma horta na escola, produção 
de mudas e plantio de árvores na comunidade. Também os estudantes irão aprender sobre 
impactos ambientais, conservação, preservação e sustentabilidade, e caminhadas 
ecológicas, relacionadas com as Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação do projeto final dos estudantes, presença e participação nas aulas e na 
realização das atividades 
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