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Importância do bioma Cerrado, sua preservação e tratamento de
resíduos

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 Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da
Natureza e suas Tecnologias

Componentes curriculares relacionados

Biologia, Geografia, Língua Portuguesa

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.
[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.

Estratégia de aprendizagem

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes sociais, Dinâmica de
grupos, Ensino em pequenos grupos, Ensino híbrido, Estudo dirigido, Feiras do
conhecimento, Filmes e vídeos, Mesa redonda, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista,
Portfólio, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

Aula expositiva sobre o cerrado e sua importância; material impresso; oficinas e práticas de
reciclagem; e observação; livros/obras, documentários; produção textual. Ensinar práticas
sustentáveis.

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 processo avaliativo será diagnóstico processual e experimental contínuo a fim de buscar
atingir a eficiência, a eficácia e a efetividade, através das atividades envolvendo a
criatividade e habilidade manual. As aulas acontecerão com a diversificação do uso do
espaço: sala de aula, pátio, incentivando à integração ao conteúdo programático, dando
liberdade de maior criatividade.

Estratégias de avaliação do estudante

O processo avaliativo será diagnóstico processual e experimental contínuo a fim de buscar
atingir a eficiência, a eficácia e a efetividade, através das atividades envolvendo a
criatividade e habilidade manual. As aulas acontecerão com a diversificação do uso do
espaço: sala de aula, pátio, incentivando à integração ao conteúdo programático, dando
liberdade de maior criatividade.
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

priscilalima@edu.se.df.gov.br
Priscila Ferreira Lima Marques
CED 11 DE CEILÂNDIA


