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LETRAMENTO DIGITAL E ROBÓTICA  

 

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, Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, Educação Profissional e Técnica 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Física, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Educação 

Profissional e Técnica 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, 

nacional e/ou global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa 

científica com vistas à (re)formulação de conhecimentos, apresentando 

conclusões práticas e/ou teóricas, com a utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica 

(documental, bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de 

se obter conhecimentos confiáveis. 

[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. 

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas 

relacionados às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, 

social, econômica, filosófica, política e cultural. 

[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. 

[CHSA12IF]Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de 

ações que coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de 

sustentabilidade e de Direitos Humanos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, congresso, 

debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, design 

thinking, diário de campo, dinâmica de grupos, ensino com pesquisa, 

exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, leitura textual de 

gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, lista de discussão por meios 

digitais, mapa conceitual, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, projeto 

de pesquisa, solução de problemas, utilização de plataforma digital, utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, sala de robótica, Datashow, computadores e materiais de robótica. 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural, Empreendedorismo. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1.O projeto tem o objetivo de trabalhar as bases do pensamento computacional 

, o uso dos dispositivos eletrônicos, o debate das questões de segurança e ética 

nas redes sociais e o desenvolvimento. Abordar a cibercultura e mudanças de 

comportamento dos jovens atuais. Ao final o aluno desenvolverá um projeto de 

robótica e apresentará em feiras tecnológicas. O trabalho será dividido com aulas 

teóricas e práticas na sequência e desenvolvidas na mesma semana. 

aulas teóricas. O que é pensamento computacional. Como funciona a internet.  

Formas de pesquisar na internet, A questão do plágio. Como escrever um texto 

original. Pesquisa de um problema ambiental e social de sua comunidade  

metodologia ativa na resolução de problemas- preparo do projeto de pesquisa 

aulas práticas como funciona o computador como armazeno os dados pessoais 

/questões éticas de segurança na rede. Prática nos sites de pesquisa. Modelos 

de edição de texto, imagem e som. Aulas práticas de eletrônica básica. Aulas 

práticas de uso do Arduíno. Aulas práticas de uso do Scratch. A participação do 

estudante ocorrerá em todos os momentos. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação de debates em sala, identificação de um problema e construção do 

projeto de pesquisa 
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