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Educação ambiental na escola 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, 

Educação Profissional e Técnica 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Biologia, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, 

Química, Sociologia 

 

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

Curricular 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido 

presentes em discursos, empregando estratégias de investigação científica para 

aprofundar conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas 

e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes 

formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o 

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, 

atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, blogs e redes sociais, 

congresso, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, dramatização, ensino com 

pesquisa, ensino individualizado, estudo de texto, estudo dirigido, 

exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, filmes e vídeos, 

gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos, jogos lúdicos e interativos, mapa 

conceitual, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, palestra e/ou mesa 

redonda e/ou entrevista, práticas laboratoriais, produção de materiais sobre a 

temática abordada, produção de texto, projeto de pesquisa, resolução de 

exercícios, role-play – desempenho de papéis, sala de aula invertida, seminário 

sobre temáticas em estudo, simpósio, solução de problemas, teste escrito, 

utilização de plataforma digital. 

 

Recursos materiais necessários 
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Datashow, TV, computadores, laboratórios, transporte, lousa, pinceis, livros, 

revistas, acesso a internet. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A integração com as várias disciplina ampliará o horizonte do aluno, pois a 

mudança propõe uma melhor comunicação entre várias áreas do conhecimento 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Provas, seminários, interpretação de texto, confecção de trabalhos, maquetes, 

pesquisas 

 

Referências 

Além dos vários livros didáticos escolhido para a área especifica e também pra 

áreas a fins, usaremos revistas, jornais, artigos científicos, reportagens, debates, 

etc.  

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

roberto8047@gmail.com 

Roberto Rodrigues Luciano 
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