
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Investigação científica

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 da Natureza e
suas Tecnologias, Educação Profissional e Técnica

Componentes curriculares relacionados

Biologia, Física, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Educação Profissional e Técnica

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.
[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.
[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.
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Estratégia de aprendizagem

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos
interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais,
Congresso, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Diário de
campo, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Ensino
híbrido, Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de caso, Estudo de texto, Estudo
dirigido, Estudo do meio, Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e
vídeos, Lista de discussão por meios digitais, Mesa redonda, 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, Portfólio, Práticas laboratoriais, Produção
de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Resolução
de exercícios, Revisão das aprendizagens, Sala de aula invertida, Seminário sobre
temáticas em estudo, Simpósio, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital,
Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show), Workshop

Recursos materiais necessários

Laboratório de informática, kits de robótica, laboratórios de Biologia, Química e Física.

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Possibilitando ao estudante ferramentas pedagógicas suficientes para desenvolver em seus
projetos de pesquisa, com a proposta interventiva das ações metodológicas utilizadas pelo
professor dentro da unidade Curricular proposta. As atividades serão iniciadas a partir de um
levantamento de dados, voltados para uma problematização ambiental dentro da
comunidade. A partir de questionamentos e debates, serão organizados grupos de estudos
divididos em períodos semanais como o tempo de 45 minutos para cada apresentação. Os
estudantes participarão de pesquisa em internet e bibliografia dentro dos seus grupos,
descrevendo suas ideias, sugestões e soluções dos problemas para elaboração do projeto.

Estratégias de avaliação do estudante
Os estudantes deverão apresentar seus resultados por escrito em projetos e em mini
seminários com duração de 30 minutos para apresentação.
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Referências
Rio+20 Desafios da sustentabilidade
https://www.YouTube.com/watch?v=dx-tu2ODL5g&t=133s;
Cidades e soluções as novas tecnologia e sobre a energia solar
https://www.YouTube.com/watch?v=f4UaIBMh4sw;
Revista Ciência Hoje - ciência para educação;
Revista Ciência Hoje - Saneamento básico- Políticas Públicas e a Relação com a Pandemia;
PELICIONI MCF. Educação ambiental, qualidade de vida e sustentabilidade. In: Saúde e
Sociedade 1988; 7(2): 19-31;
PHILIPPI Jr A e PELICIONI MCF, org. Educação Ambiental. Desenvolvimento de cursos e
projetos. São Paulo: Signos/USP; 2000.
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