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CONSTRUINDO CONHECIMENTO CIENTÍFICO 

 

 
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 e 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. 

[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. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, 
ensino com pesquisa, exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, práticas 
laboratoriais, projeto de pesquisa. 

 
 
Recursos materiais necessários 

Sala de aula, materiais   de   papelaria   e   de   laboratório   (reagentes   e   vidrarias), 
quadra poliesportiva, horta escolar, pátio, data show, quadro branco, pincel, livro didático e 
sala de vídeo. 

. 

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

Investigação científica, processos criativos. 

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A principal característica dos campos de conhecimento que se tornaram Ciência, como 
as Ciências da Natureza (Física, Biologia, Química), está na forma sistemática de 
desenvolver seus estudos: o método científico. Não existe um único método em Ciências; 
cada uma pode ter métodos diferentes, os quais são acordados entre os próprios cientistas 
que decidem a forma como aceitam ou refutam os estudos de sua área (SANTOS; MOL, 
2010). Esses métodos estabelecidos pela comunidade científica estão em constante 
mudança. 

Um método clássico e ainda utilizado nas Ciências Naturais, apesar de não ser o único, 
consiste na realização da sequência organizada de etapas para o estudo de fenômenos: 
observação do fenômeno, elaboração de hipóteses, teste das hipóteses, generalização e 
proposição de uma teoria explicativa para o fenômeno. Nesse sentido, é necessário que o 
professor busque meios que possam estimular os alunos ao aprendizado do método científico. 
Nesse cenário, o ensino de ciências por investigação pode ser uma estratégia didática 
para despertar o interesse dos mesmos (DRIVER; ASOKO; LEACH; MORTIMER; SCOTT, 
1999; MUNFORD; CASTRO E LIMA, 2007). Uma forma de conduzir esse ensino pode ser 
por meio das atividades experimentais. Segundo esses pressupostos, para o 
desenvolvimento da eletiva e para que os estudantes compreendam as etapas do método 
científico, a metodologia utilizada será o ensino de ciências por investigação, com a utilização 
de atividades experimentais (apresentação e realização de experimentos, utilização de 
vídeos, saídas de campo), desenvolvimento de oficinas temáticas, uso e confecção de jogos 
e modelos e elaboração de projetos científicos. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

A principal característica dos campos de conhecimento que se tornaram Ciência, como 
as Ciências da Natureza (Física, Biologia, Química), está na forma sistemática de 
desenvolver seus estudos: o método científico. Não existe um único método em Ciências; 
cada uma pode ter métodos diferentes, os quais são acordados entre os próprios cientistas 
que decidem a forma como aceitam ou refutam os estudos de sua área (SANTOS; MOL, 
2010). Esses métodos estabelecidos pela comunidade científica estão em constante 
mudança. 

Um método clássico e ainda utilizado nas Ciências Naturais, apesar de não ser o único, 
consiste na realização da sequência organizada de etapas para o estudo de fenômenos: 
observação do fenômeno, elaboração de hipóteses, teste das hipóteses, generalização e 
proposição de uma teoria explicativa para o fenômeno. Nesse sentido, é necessário que o 
professor busque meios que possam estimular os alunos ao aprendizado do método científico. 
Nesse cenário, o ensino de ciências por investigação pode ser uma estratégia didática 
para despertar o interesse dos mesmos (DRIVER; ASOKO; LEACH; MORTIMER; SCOTT, 
1999; MUNFORD; CASTRO E LIMA, 2007). Uma forma de conduzir esse ensino pode ser 
por meio das atividades experimentais. Segundo esses pressupostos, para o 
desenvolvimento da eletiva e para que os estudantes compreendam as etapas do método 
científico, a metodologia utilizada será o ensino de ciências por investigação, com a utilização 
de atividades experimentais (apresentação e realização de experimentos, utilização de 
vídeos, saídas de campo), desenvolvimento de oficinas temáticas, uso e confecção de jogos 
e modelos e elaboração de projetos científicos. 
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