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English instrumental in biological sciences 

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

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Língua Estrangeira 

 

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. 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo.  

[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse 

individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para 

concretizá-los. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, aula de 

campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 

orientadas, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, ensino com 

pesquisa, estudo de texto, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala 

ou na biblioteca, lista de discussão por meios digitais, oficinas sobre o conteúdo 

abordado na aula, utilização de plataforma digital, utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Quadro, Datashow, canetas, cartolinas, computadores. 

 

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

Investigação Científica 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os temas de cada aula serão pré determinados por escolha dos alunos dentre 

uma lista de temas ofertados de acordo com o material exigido pelo ENEM. Então 
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serão selecionados artigos, textos e material de youtube e rede de informação 

tecnológica na área de biologia em inglês. As aulas contaram com explicações 

sobre o tema e comparação das diversas linguagens utilizadas nos diferentes 

meios de publicação. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação será feita através da observação, levando em conta o registro de 

participação, frequência, pontualidade e a satisfação com a atividade 

desenvolvida, culminando em uma apresentação no final do semestre letivo. 

 

Referências 

O material será selecionado a partir da escolha dos alunos nos temas mais 

relevantes ao seus interesses. 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

raphaelsousa@edu.se.df.gov.br 

Raphael Almeida Sousa 
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