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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ECONÔMICA 

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

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

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

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza social, 

econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às diversidades de projetos de 

vida, com o intuito de construir projetos pessoais e/ou associativos. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, elaboração 

de fichamento, entrevistas, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, seminário sobre 

temáticas em estudo e workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

Rede de internet, computadores, ônibus disponível para visitas guiadas a locais e cooperativas 

ligadas à coleta e separação do lixo. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1 - Levando o estudante a ter consciência problemática ambiental e das oportunidades que se 

abrem a partir das soluções que se apresentam.  

2 - As atividades iniciarão na escola com pesquisa e reconhecimento do problema a partir do 

próprio local.  

3 - As atividades serão divididas por área de ensino onde cada docente deverá trabalhar dentro 

sua área os conteúdos pertinentes.  

4 -  Os estudantes participarão desde o primeiro momento, com aulas teóricas sobre questões 

ambientais, atividades práticas e saídas de campo a locais onde o tema é trabalhado 

(cooperativa, lixões, usinas etc.) 
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Estratégias de avaliação do estudante 

 

Os estudantes deverão apresentar um portifólio com todas as etapas, relatórios das visitas 

guiadas, apresentar propostas de trabalho para o tema, fazer apresentação para a comunidade 

na modalidade de oficinas. 

 

Referências 

 

A ilha das flores - https://www.youtube.com/watch?v=Hh6ra-18mY8 -  

A arte que vem do lixo - https://www.youtube.com/watch?v=G-0OzkHzJ-g 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos - 

https://sinir.gov.br/images/sinir/Arquivos_diversos_do_portal/PNRS_Revisao_Decreto_280812

.pdf 

Plano Nacional de resíduos sólidos - https://portalresiduossolidos.com/plano-nacional-de-

residuos-solidos/ 

Lixo ou resíduos sólidos? 

http://www.penseambientalmente.com/disciplinas/cienciasamb/ca_civil/Lixo_gerenciamento.pd

f 

Lixo - Cartilha - https://repositorio.itl.org.br/jspui/bitstream/123456789/160/1/Cartilha%20-

%20%20Lixo.pdf 
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