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DESVENDANDO AS FONTES DE ENERGIA SUSTENTÁVEL 

 
 
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  

[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. 
[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. 
[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. 

[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 

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, debates 
e/ou discussões considerando a participação do estudante, diário de campo, dinâmica de 
grupos, ensino com pesquisa, estudo de texto, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, 
portfólio. 

 

 
Recursos materiais necessários 

* Lixo orgânico produzido pela escola; 

* Lona; 

* água; 

* enxada; 

* pá; 

* regador; 

* liquidificador industrial; 

* sala de informática; 
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* recipientes para colocar matéria orgânica; 

* espaço para depósito material orgânico; 

* composteira; 

* transporte para saídas de campo; 

* recursos alimentares para saídas de campo. 

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

Investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) O objetivo será atingido proporcionando a troca de experiências e de ideias entre 
os alunos, permitindo que soluções encontradas por cada um nos desafios sejam trocadas e 
discutidas.  

2) As atividades terão início com o tema abordado em sala de aula e melhor compreensão 
na prática. 

3) As atividades terão um cronograma a ser seguido de acordo com o planejamento. 
4) A participação dos estudantes será de forma efetiva a partir dos estudos em campo. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Participação das atividades ofertadas e apresentação do Portfólio ao final da eletiva 

 
Referências 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/5_ensino_medio.
pdf 
 https://www.embrapa.br/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto- 
servico/129/compostagem de-residuos-organicos-para-uso-na-agricultura 
https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1033373/como-
montar- uma composteira-caseira 

 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

deborapaulofreire@gmail.com 

DEBORA JACONDINO IAHNKE 

CEM PAULO FREIRE 
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