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FIC NA ESCOLA - FICÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA 

 

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 

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. 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das aprendizagens, 

aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e 

redes sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, diário de 

campo, dinâmica de grupos, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, estudo de texto, feiras 

do conhecimento, filmes e vídeos, 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, 

produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, sala de aula invertida, 

sarau literário, utilização de plataforma digital, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show), cine-debate, clube do livro, webquest e metodologia jigsaw. 

 

Recursos materiais necessários 

Datashow ou televisão, computadores e/ou celulares com acesso à internet, livros físicos e/ou 

digitalizados e cópias de contos de ficção científica, vídeos com filmes e episódios de séries de 

ficção científica, materiais para a produção de maquete (como isopor, cartolina, palitos, tesoura, 

estilete, caixas de leite, régua, tinta, pincéis e outros), câmeras digitais ou celulares, programas 

de edição de vídeo e materiais necessários para o evento final (como microfones, caixa de som, 

cartazes etc.). 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

METODOLOGIA: 

1) Para iniciar o projeto, será explicitado aos estudantes os seus objetivos e uma introdução 

sobre o que é a ficção científica e a sua evolução ao longo do tempo.  

2) Ao longo do semestre, o projeto irá desenvolver atividades de um clube do livro, por meio da 

leitura e discussão de contos e livros de ficção científica, e de um cine-debate, com filmes e 

episódios de séries deste gênero. A análise das obras será orientada para a construção do 

conhecimento científico, estimulando o interesse pela ciência e sua interface com a arte e a 

literatura. Desse modo, ao longo das discussões será evidenciada a relação com modelos 

sociológicos; a análise da proposta do diretor, dos aspectos psicológicos dos personagens e da 

recepção do público; e a abordagem dos temas científicos e tecnológicos e seus 

desdobramentos socioambientais.  

3) Paralelamente às atividades de clube do livro e cine-debate, estão previstos percursos 

criativos para promover a apropriação dos temas trabalhados e a aplicação desses 

conhecimentos na construção de um modelo futurístico de sociedade. O primeiro percurso se 

inicia com uma WebQuest, que contextualiza os cenários e enredos comuns aos subgêneros 

da ficção científica, lançando um desafio aos estudantes para que produzam sua própria utopia 

ou distopia futurística.  

4) A partir da compilação de links e fontes propostas na WebQuest e do trabalho de pesquisa, 

os estudantes irão se aprofundar no universo da ficção científica, sendo que o produto criativo 

deste primeiro percurso é uma produção textual - por meio de contos, fanfics, mashups literários 

ou outras narrativas – com o seu protótipo de sociedade do futuro.  

5) Para dar continuidade à essa proposta, o segundo produto criativo será a construção de uma 

maquete, que materialize o cenário vislumbrado na tarefa anterior.  

6) No terceiro percurso, os estudantes irão criar um vídeo (curta-metragem) sobre o futuro 

concebido por eles.  

7) Ao final do semestre, será realizado um evento de encerramento do projeto com uma feira 

literária e de curtas-metragens para a comunidade escolar, onde serão apresentados os 

trabalhos realizados pelos estudantes. A partir da construção de parcerias com o corpo docente 

da escola, esse evento poderá incluir oficinas de escrita criativa, feira de troca de livros, 

concurso de fantasias baseadas na ficção científica, entre outros. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES (18 ENCONTROS - 1 SEMESTRE):  

Aula 01 – Apresentação da eletiva orientada. Início da leitura do primeiro livro. 

Aula 02 – Apresentação da WebQuest e orientações para a pesquisa inicial.  

Aula 03 – Leitura coletiva em sala e discussão de conto. 

Aula 04 – Reunião dos grupos para elaborarem o cenário futurista de sociedade. Início das 

produções textuais. 

Aula 05 – Exibição do primeiro filme. 

Aula 06 – Discussão do primeiro filme. 

Aula 07 – Apresentação das produções textuais.  

Aula 08 – Reunião dos grupos para confecção das maquetes e elaboração do roteiro do vídeo. 

Aula 09 – Discussão do primeiro livro. Início da leitura do segundo livro. 

Aula 10 – Exibição do segundo filme. 

Aula 11 – Discussão do segundo filme e finalização das maquetes. 

Aula 12 – Análise dos roteiros. Reunião dos grupos para planejamento das gravações e do 

evento final.  

Aula 13 – Reunião dos grupos para produção de vídeo e planejamento do evento final. 
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Aula 14 – Discussão do segundo livro. 

Aula 15 - Reunião dos grupos para edição de vídeo e planejamento do evento final. 

Aula 16 – Evento final na escola. 

Aula 17 – Avaliação final. 

Aula 18 – Autoavaliação. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação será processual e terá como instrumentos avaliativos: a observação da participação 

e interesse dos estudantes nas aulas e atividades propostas; a realização da WebQuest, da 

produção textual, da maquete e do curta-metragem; o envolvimento na preparação e execução 

do evento final; o diário de bordo produzido ao longo dessas atividades e a autoavaliação. 

 

Referências 

ROBERTS, Adam. A verdadeira história da ficção científica: Do preconceito à conquista das 

massas. Ed. Seoman. 1ª ed., 2018. 

 

PIASSI, L. P. Contatos: a ficção científica no ensino de ciências em um contexto sociocultural. 

2007. 453 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 

Possíveis livros e contos a serem trabalhados no clube do livro: Frankenstein (Mary Shelley); O 

conto da Aia (Margaret Atwood); A mão esquerda da escuridão (Ursula K. Le Guin); Kindred 

(Octavia Butler); O caçador cibernético da rua 13 (Fabio Kabral); 2001: Uma odisseia no espaço 

(Arthur Clarke); O homem do castelo do alto (Phillip Dick); Fahrenheit 451 (Ray Bradbury); 1984 

(George Orwell); Admirável mundo novo (Aldous Huxley); Fundação (Isaac Asimov); Cavernas 

de aço (Isaac Asimov); Eu, robô (Isaac Asimov); Neuromancer (Willian Gibson). 

 

Possíveis filmes e séries a serem trabalhados no cine-debate: Branco sai, preto fica; Uma 

história de amor e de fúria; Viagem à lua; Blade Runner; ET: O extraterrestre; Alien: o oitavo 

passageiro; O exterminador do futuro; De volta para o futuro; Matrix; Jornada nas Estrelas – 

Primeiro Contato; O Vingador do Futuro; O planeta dos macacos; Gattaca; 12 macacos; Eu, 

robô; Minoraty Report; Expresso do Amanhã; Distrito 9; Interestelar; Perdido em marte; Contato; 

Eu sou a lenda; A chegada; Wall-E; Avatar; Black Mirror; Além da imaginação. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

luiza_oliveira5@yahoo.com.br 

Luiza Paula Araújo de Oliveira 

CED STELLA DOS CHERUBINS 

 

 

 

 


