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Consumo e descarte: comparando-se sociedades para promoção da 
sustentabilidade 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Língua Estrangeira 

 

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

Curricular 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento 

e dos elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as 

relações de poder presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências 

nas relações humanas e no comportamento social, artístico, corpóreo e 

linguístico. 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito., 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Avaliação para as aprendizagens, Design thinking, Ensino híbrido, 

Exposições/excursões e visitas, Leitura textual de gêneros e temas diversos em 

sala ou na biblioteca, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Produção de 

materiais sobre a temática abordada, Sala de aula invertida, Utilização de 
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plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show), Pesquisa comunitária em suas ruas para 

engajamento na produção de projeto de gestão do descarte apresentado a CLDF 

via gestor escolar 

 

Recursos materiais necessários 

Exemplares de produtos de consumo e lixo descartado pelas famílias; Espaço 

para triagem e armazenamento do lixo reciclável da escola; Transporte coletivo 

para saída de campo 2 vezes no semestre; Rede wi-fi, projetor, cabos de 

projeção, computador para projeções em sala; Caixas organizadoras de médio 

porte (papelão de reuso); Impressoras, papel e tinta. Laboratório de Informática. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Elaboração de perguntas provocadoras para a comunidade escolar sobre 

consumo, descarte e novas ações sustentáveis a fim de captar pessoas 

engajadas em ações coletivas sustentáveis frente a cooperativas e ações já 

existentes. Assim criar uma rede de colaboração sustentável; Viabilizar debates 

e convenções (com saídas de campo) nessas comunidades para elaboração de 

um plano de ação/petição comunitário sustentável a ser apresentado ao poder 

público via gestor escolar e políticos parceiros da escola; Redação de petição 

pública para fomentar o trabalho de trabalhadores que vivem do descarte do 

nosso lixo comunitário e ajustar questões da gestão do lixo na nossa 

comunidade. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação formativa com feed back por instrumento avaliativo. 

 

Referências 

Abordagem Aberta Design Thinking: https://educadigital.org.br/dteducadores/; 

Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio (2020); 

Livro didático de Língua Estrangeira Nível A2 (QECRL): temática 

sustentabilidade; 

Documentos Autênticos didatizados (consumo, gestão do lixo, sustentabilidade); 

Gênero textual em português/língua-alvo: questionário-enquete e petição 

pública; 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

samara.cordeiro@edu.se.df.org.br 

Samara Maria Cordeiro Gomes 

Outros (Instituições Parceiras) 
 


