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EXPOSIÇÃO DE SERES INVISÍVEIS 

 
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. 

 
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. 
[CN05IF] Utilizar recursos e   processos   químicos,   físicos   e   biológicos,   respaldados 
por conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de 
problemas. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 
orientadas, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino individualizado, 
estudo dirigido, exposições/excursões e visitas, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, 
produção de materiais sobre a temática abordada. 

 
Recursos materiais necessários 

Garrafas PET, canudos, rolo de papel filme ou de papel higiênico, bolas de isopor de 
tamanhos variados, fita adesiva, cartolina, pincel atômico, e outros materiais de baixo custo 
que a criatividade permitir. Datashow, xerox, imagens coloridas avulsas, etc. 

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

Investigação científica, processos criativos. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A aula será expositiva dialogada e reflexiva, com auxílio do data show, livro e imagens 
avulsas. Concomitante à teoria, haverá confecções e uso de materiais concretos para facilitar 
a absorção dos assuntos apresentados. As aulas teóricas serão intercaladas com aulas 
práticas para produção de modelos didáticos tridimensionais. Os modelos didáticos 
tridimensionais produzidos pelos estudantes ficarão em exposição para os demais alunos 
da escola. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

1. Será observado o envolvimento, atenção e participação do aluno no decorrer das aulas; 
2. Será considerado o capricho dos modelos tridimensionais confeccionados;  

3. Desenvoltura ao tirar dúvidas sobre o microrganismo representado pelo modelo didático 
e organização da exposição. 
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