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Fotografando, Enquanto o Cerrado Queima: Vendo e Aprendendo
Ecologia

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

Componentes curriculares relacionados

Arte: artes visuais, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua
Estrangeira, Língua Portuguesa, 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.
[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento e dos
elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as relações de poder
presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências nas relações humanas e no
comportamento social, artístico, corpóreo e linguístico.
[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[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.
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[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões
sociais e ambientais.
[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., [LGG11IF] Organizar
repertório pessoal acerca das diversas linguagens, favorecendo a escolha de
conhecimentos que contribuam para o planejamento de iniciativas e/ou empreendimentos de
interesse individual e/ou coletivo; fomentando a participação juvenil e a iniciativa
empreendedora.
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais
e ambientais.

Estratégia de aprendizagem

Avaliação 360, 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, Aulas orientadas, Avaliação para as
aprendizagens, Blogs e redes sociais, Congresso, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Diário de campo, Dinâmica de grupos, Dissertação ou resumos,
Elaboração de fichamento, Ensino em pequenos grupos, Ensino individualizado, Estudo de
caso, Estudo de texto, Estudo dirigido, Estudo do meio, Exposições/excursões e visitas,
Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Grupo de verbalização e de observação, Leitura
textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Oficinas sobre o conteúdo
abordado na aula, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de
informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Produção de materiais sobre a temática
abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Resolução de exercícios, Revisão das
aprendizagens, Seminário sobre temáticas em estudo, Solução de problemas, Teste escrito,
Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

Áreas da APA do planalto Central. Celular, computador, internet, câmeras fotográficas
(opcional). APP Jamboard para dispositivos móveis. Fotografias feitas via satélites
(interpretação). Pesquisa de fotografias em banco de dados na internet.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

O uso das queimadas para a criação de gado na agropecuária, que é uma prática comum na
região do Cerrado. Utilização do fogo como manejo da terra por produtores rurais,
principalmente na época de seca, isso deve ser feito de forma planejada e orientada para
não oferecer risco à biodiversidade e às pessoas. Não menos importante são as queimadas
acidentais causadas por faíscas de fogueiras, bitucas de cigarro ou até mesmo vidros e latas
de bebida, material plástico, jogadas nas margens das rodovias, o que facilita o avanço
rápido do fogo. Fotografias tiradas pelos alunos e revisões bibliográficas do cerrado em
chamas precisam ser trabalhadas no sentido de orientar a população local a evitar práticas
danosas, como colocar fogo em lixos ou em locais sem plano de manejo, principalmente nos
meses de Queimadas que se intensificam no período de junho a outubro e se tornam
preocupação recorrente num dos biomas mais ameaçado do Brasil e o segundo em
extensão territorial da América do Sul, riqueza inestimável para o nosso país. Lembrando
que o dia do cerrado é comemorado em 11 de setembro, um mês inserido dentro do período
crítico das queimadas, será que um dia teremos o que comemorar? Esses jovens que
pretendem cursar essa disciplina nos darão respostas,esperançosas? Proteger para sermos
protegidos, a terra que arde, pede socorro. Diante do exposto os alunos deverão: Fotografar
os locais que geralmente queimam nesse bioma, ou deixam rastro de fogo em locais já
queimados, para ser trabalhado em sala de aula, planejar como será feita a captação
dessas imagens. Pesquisar qual os principais fatores que causam incêndio nessa área.
Promover a criação de um acervo de fotografias do cerrado em chamas, isso pode ser feito
pela internet. Comparar as queimadas com anos anteriores. Pesquisa de textos
relacionados a essa temática. Construir um catálogo com os resultados analisados em
conjunto com professores e alunos, que possa ser utilizado no âmbito escolar e na
comunidade do Lago Oeste, visando a conscientização dos prejuízos causados a natureza,
pelas queimadas, e como podemos evitar ou minimizar os danos causados a essa área. Os
alunos deverão analisar todo e qualquer resultado obtido para posterior produção de um
artigo que anteceda a iniciação científica, sempre sob a orientação dos professores.
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Estratégias de avaliação do estudante
Observação dos registros e da participação dos alunos ao longo do período de estudo em
um processo contínuo. Respostas aos desafios lançados durante o curso. Apresentação do
projeto final, pelo APP Jamboard a uma banca examinadora composta de dois professores,
sendo um da área do perfil docente, e outro de uma área de diferente perfil, para que o
processo de aprendizagem e avaliação ocorram de forma interdisciplinar. Ou produção de
um artigo científico, orientado, para divulgação em ambientes escolares.

Estratégias de avaliação do estudante

Referências
https://edu.google.com/intl/ALL_br/products/jamboard/
https://asproeste.org.br/icmbio-pmdf-e-pf-realizam-acao-de-fiscalizacao-  no- h lago-oeste/.

www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/unidade-de-conservacao/unidades-de-biom
as/ cerrado/lista-de-ucs/apa-do-planalto-central
https://www.ecodebate.com.br/2017/09/11/seca-e-queimadas-dia-do-cerrado-e-celebrado-e
m-um-dos meses-mais-criticos-para-regiao/
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/
apa_planalto_central_pm_encarte_3.pdf
http://sobradinho.se.df.gov.br/home/documentacao/Curriculo-em-Movimento-do-Novo-Ensino
Medio_fev21.pdf

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

rubens.braga@edu.se.df.gov.br
Rubens Augusto Martins Braga
CED PROF. CARLOS MOTA


