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INICIAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA NA ESCOLA – COMO A CIÊNCIA PODE 
TRANSFORMAR A NOSSA REALIDADE NA PRÁTICA 

 

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 Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias 
 
Componentes curriculares relacionados 
Biologia, Filosofia, Geografia, História, Matemática, Química, Sociologia 
 
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 
Avaliação 360, Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de 
campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, 
Avaliação para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando 
a participação do estudante, Design thinking, Dinâmica de grupos, Dramatização, Ensino com 
pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de caso, 
Estudo dirigido, Filmes e vídeos, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na 
biblioteca, Lista de discussão por meios digitais, Mapa conceitual, Mesa redonda, Oficinas sobre 
o conteúdo abordado na aula, Open space – espaços abertos, Palestra e/ou mesa redonda e/ou 
entrevista, Philips 66, Práticas laboratoriais, Projeto de pesquisa, Resolução de exercícios, 
Revisão das aprendizagens, Seminário sobre temáticas em estudo, Solução de problemas, 
Tempestade cerebral (Brainstorming), Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos 
audiovisuais (documentários/música/data show), Workshop 
 
Recursos materiais necessários 
 
Data show 
Laboratórios de Física, Química e Biologia 
Recursos de informática para pesquisa 
Transporte para pesquisas de campo 
Internet disponível 
Laboratório de informática 
Periódicos - revistas e jornais 
 
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural, 
Empreendedorismo 
 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 
Pesquisas de campo para identificar as necessidades da população vulnerável 
Apresentação de seminários com pesquisas científicas relacionadas às necessidades da 
população 
Desenvolvimento de projetos com aplicação do método científico para solucionar os problemas 
encontrados. 
Aplicação de técnicas de empreendedorismo sustentável discutidas em rodas de conversa para 
criação futura de uma startup. 
Busca ativa de projetos governamentais de financiamento para os projetos desenvolvidos.  
 
Estratégias de avaliação do estudante 
 
Interação com o tema proposto 
Debates e discussões 
Fichamentos 
Estudo Dirigido 
Dinâmicas 
Jogos 
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Referências 
10 dicas para montar uma startup de sucesso 
(https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/10-dicas-paratirar-sua-ideia-do-papel-e-
montar-uma-startup-de-sucesso,4cde974198962510VgnVCM1000004c00210aRCRD) 
Imaginário urbano e situação territorial vulnerável na Capital do Brasil 
(https://doi.org/10.1344/b3w.0.2016.26323) 
Saneamento rural no Brasil: impacto da fossa séptica biodigestora 
(https://www.scielo.br/j/esa/a/BgpHQvGzL4kKqdQDsYXPG8P/abstract/?lang=pt) 
Perspectivas para segurança alimentar e nutricional no Brasil 
(https://www.scielo.br/j/sausoc/a/y9DcgRjXh7V9YPDKqdqrHCk/abstract/?lang=pt&format=html
) 
Saneamento básico no Brasil: considerações sobre investimentos e sustentabilidade para o 
século XXI 
(https://www.scielo.br/j/rap/a/KCkSKLRdQVCm5CwJLY5s9DS/abstract/?lang=pt) 
Educação Ambiental, Sustentabilidade e Saneamento Básico: Trabalhos junto às Escolas 
(https://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc/article/view/500) 
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