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LUXO OU LIXO: DEPENDE DE VOCÊ! 

 
 
Área (s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 
Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Biologia. 

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

[CN07IF] Reconhecer o conhecimento científico como instrumento de compreensão e 

solução de questões ambientais, sanitárias e socioculturais, a partir de procedimentos éticos, 

bioéticos, de respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade. 

[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que 
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do 
crescimento e a geração de bem-estar. 

[CN12IF] Desenvolver soluções sustentáveis para questões cotidianas, a partir de saberes 
e tecnologias que favoreçam o exercício da cultura, da cidadania, bem como o 
desenvolvimento da sociedade, considerando suas necessidades por produção de alimentos, 
geração de energia e manutenção da saúde. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a participação 
do estudante, dinâmica de grupos, exposições/excursões e visitas, oficinas sobre o 
conteúdo abordado na aula, simpósio, utilização de recursos audiovisuais 
(documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

 
Projetor; computador; papel sulfite; impressora; cola; tesoura; papeis variados; cola quente; 
arame; alicate; pregos; martelo; rocama; tintas diversas; tecidos; liquidificador industrial; 
peneiras para confecção de papeis; 

  E outros, a depender dos projetos que os alunos desenvolverem. 

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

Processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Pretende-se alcançar os objetivos incentivando   a   participação   dos   estudantes,   e 
ainda acompanhando a produção de materiais. Iniciaremos as atividades apresentando e 
convidando os alunos a participarem do projeto. As atividades serão gerenciadas em espaço 
próprio e coordenadas pelo docente a frente da atividade, com execuções elaboradas para 
cada encontro. Os estudantes participarão com discussões em grupo, pesquisas e com a 
elaboração de materiais propostos com a reutilização do “lixo”, por exemplo. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Devolutivas dos participantes por meio de interação e acompanhamento de objetos 
construídos ao longo do curso. 

 
Referências 

Lixo,  quem se lixa? Disponível  em 
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Cartilha%20Lixo%20quem 
%20s e%20lixa%20 

2.pdf 

https://www.canva.com/ 

Lixo Extraordinário, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8 O 
Lixo Nosso de Cada Dia, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=KWIEnztOXJU 

 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

danila.ogawa@edu.se.df.gov.br  

Danila Lima Norte Ogawa 
CED 11 DE CEILÂNDIA 

http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Cartilha%20Lixo%20quem
http://www.canva.com/
http://www.youtube.com/watch?v=61eudaWpWb8
http://www.youtube.com/watch?v=KWIEnztOXJU
mailto:danila.ogawa@edu.se.df.gov.br

