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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 
Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 
Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Biologia, Física, Matemática, Química 
 
Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 
[MAT01IF]Investigar situações-problema, selecionando os conhecimentos matemáticos 
relevantes e elaborando modelos para sua representação. 
[MAT02IF] Testar hipóteses levantadas de variáveis que interferem na explicação ou na 
resolução de uma situação-problema, avaliando a adequação da linguagem de determinado 
modelo matemático, em termos de possíveis limitações, eficiência e possibilidades de 
generalização. 
[MAT03IF] Sistematizar informações, com base em estudos e/ou pesquisas, sobre a 
contribuição matemática na explicação de fenômenos de natureza científica, social, profissional, 
cultural, de processos tecnológicos, reconhecendo pontos de vista diversos para posicionar-se 
com argumentação consistente, fazendo uso de diferentes mídias para a apresentação de 
conclusões. 
[MAT04IF]Reconhecer conceitos matemáticos, por meio de fruição, vivências e reflexão crítica, 
que têm relação com produtos e/ou processos criativos, a fim de compreender a contribuição 
da Matemática para a resolução de problemas sociais e para o desenvolvimento de processos 
tecnológicos. 
[MAT05IF] Selecionar intencionalmente recursos relacionados ao conhecimento matemático, de 
modo a comunicar com precisão suas ações, reflexões, constatações, interpretações, bem 
como seus argumentos para resolver situações-problema de natureza diversa. 
[MAT06IF] Propor novas abordagens e estratégias para o enfrentamento de situações reais, de 
forma ética, criativa e inovadora, utilizando conhecimentos matemáticos associados ao domínio 
de operações e relações simbólicas e formais. 
[MAT07IF] Identificar questões socioculturais e ambientais que utilizem conhecimentos e 
habilidades matemáticas como subsídio para a tomada de decisões. 
[MAT08IF] Mobilizar conhecimentos e recursos matemáticos para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e ambientais. 
[MAT09IF] Propor estratégias de mediação e intervenção na solução de problemas de natureza 
sociocultural e ambiental que tenham relação com a Matemática, utilizando recursos e 
conhecimentos matemáticos. 
[MAT10IF] Selecionar conhecimentos e recursos matemáticos para desenvolver um projeto 
pessoal ou um empreendimento produtivo. 
[MAT11IF] Desenvolver projetos (pessoais e/ou produtivos) articulados com o projeto de vida, 
utilizando conhecimentos matemáticos. 
[MAT12IF] Avaliar as diversas formas de relação entre os conhecimentos e recursos da 
Matemática e, também, a influência desses para concretizar projetos pessoais ou produtivos, 
levando em consideração as tecnologias e os impactos socioambientais. 
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Estratégia de aprendizagem 
Atividades de fixação, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou 
dialogada, Aulas orientadas, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos 
 
Recursos materiais necessários 
Quadro, pincel, caderno, lápis 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
1- Marcar reunião geral para apresentação da eletiva aos alunos. 
2-Listar nomes dos interessados em participar e propor uma reunião para apresentação mais 
detalhada e execução do projeto. 
3-Primeira linha de discussão e reflexão: 

➔ Como posso ser um agente de transformação em minha escola e comunidade? 

➔ Qual a importância de empreender? 

➔ Como posso empreender com pouco dinheiro? 

 
Estratégias de avaliação do estudante 
Formulários de acompanhamento contendo questões que monitorem os principais conceitos 
científicos que se desejou adquirir, e que possam ser aplicados em diferentes intervalos ao 
longo do ano letivo. Atribuição de conceitos baseada na correção do diário de bordo, nos 
relatórios e na assiduidade aos encontros. 
 
Referências 
Livros de Biologia, Química, Física, Educação Ambiental, Engenharia Ambiental , Matemática. 
Site do Lar Santa Maria da Paz. Disponível em: https://larsantamariadapaz.com.br/desenvolvi 
mento-sustentavel-compromisso-de-todos/?gclid=EAIaIQobChMI-oWyvaS_9AIVkQ-
RCh0iQgYh 
EAAYASAAEgK77_D_BwE 
Site do WWF-Brasil. Disponível em: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questões _am 
bientais/desenvolvimento_sustentavel/?gclid=EAIaIQobChMI-oWyvaS_9AIVkQ-
RCh0iQgYhEA 
AYAiAAEgLGR _D_BwE 
IPOEMA. Instituto de Permacultura. Disponivel em: https://materiais .ipoema.org.br/ descubra 
_a_permacultura?gclid=EAIaIQobChMI-oWyvaS_9AIVkQ-RCh0iQgYhEAAYAyAAEgLya_D 
_Bw 
E Observaçõe 
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