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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  
[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.  
[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.  
[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. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das 
aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a 
participação do estudante, diário de campo, dramatização, elaboração de fichamento, ensino 
com pesquisa, estudo de caso, estudo dirigido, filmes e vídeos, mapa conceitual, portfólio, 
práticas laboratoriais, projeto de pesquisa, solução de problemas, tempestade cerebral 
(Brainstorming), teste escrito, utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

Laboratório de ciências e seus recursos, microscópio, vidrarias,   reagentes,   pilhas, 
livros, Datashow e outros de acordo com a necessidade. 

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

Investigação científica. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Trabalhando as pistas que serão disponibilizadas semanalmente, observaremos como 
os alunos vão solucionando os problemas propostos. Analisando cenas de crimes 
previamente trabalhadas. A todo momento os alunos serão protagonistas do início ao fim do 
projeto. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

  Relatório final. 

 

Referências 

Séries de TV 

 
Responsável pela eletiva/trilha de aprendizagem 
nilaivo@gmail.com 
Daniela Ivo de Andrade Gonçalves  
CEM 414 DE SAMAMBAIA 
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