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ESTUFA! QUE ONDA É ESSA? 

 

 
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, 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. 
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que 
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do 
crescimento e a geração de bem-estar. 

[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 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 
orientadas, avaliação para as aprendizagens, dinâmica de grupos, ensino híbrido, solução 
de problemas. 

 
Recursos materiais necessários 

Sala de informática com sinal de internet receptivo. 

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

Investigação    científica,    processos     criativos,     mediação     e     intervenção sociocultural, 
empreendedorismo. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A condução da eletiva orientada tem como promover o desenvolvimento das aprendizagens 
permeando procedimentos que iniciam por pesquisas literárias sobre a temática, fontes 
didáticas já discutidas em meio a sociedade científica, além de destaques nos meios de 
comunicação virtual e impresso. Discussões serão abertas com o propósito de questionar a 
forma que vivemos em sociedade passiva entorno das situações problema na área ambiental 
no mundo. Problematização e contextualização por meio de formulários propostos nas 
unidades temáticas, propiciando ampla divulgação de conhecimento adquirido através 
de fontes que caracterizam estimativa ou período para soluções emergentes no séc. XXI. 
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Tais conhecimentos interdisciplinares relativos as áreas envolvidas por meio de informações 
mediadas nas ações estratégicas de cada componente curricular envolvido, consiga 
disseminar nos debates possíveis soluções à comunidade escolar. Os estudantes devem se 
colocar como protagonista ao longo de todo processo de aprendizagens. Sendo avaliados da 
exposição de dados à questionamentos que será levantado durante a eletiva orientada. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Frequência, participação na roda de discussões e no produto final culminando com a 
aplicação sugestiva de solução ao problema observado, sendo este o objeto de 
conhecimento e de aprofundamento de estudo. 
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