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MERGULHANDO NO CÉU 

 
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 

Física. 

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

[CN01IF] Reconhecer a Ciência como uma atividade humana coletiva, historicamente 
construída e fundamentada em métodos estruturados, cujo objetivo é a compreensão do 
ordenamento e do funcionamento da natureza. 
[CN02IF] Discutir e testar conhecimentos e modelos científicos em busca de evidências 
para validação de hipóteses, respeitando diretrizes de segurança, bioética e respeito aos 
direitos humanos. 
[CN03IF] Elaborar hipóteses, procedimentos de coleta de dados, modelos explicativos 
e conclusões para processos investigativos, construindo textos, gráficos, tabelas e outras 
formas de representação para comunicar informações de interesse científico e tecnológico. 
[CN04IF] Reconhecer a Ciência como um processo criativo, dinâmico e transformador, 
presente no cotidiano das pessoas, que é capaz de promover a cultura da paz, com tolerância, 
integração e harmonia. 

 
Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das   aprendizagens,   aula   expositiva 
e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões considerando 
a   participação do estudante, dinâmica de grupos, elaboração de fichamento, ensino 
com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, estudo dirigido, feiras do 
conhecimento, filmes e vídeos, mesa redonda, pesquisa em laboratório de informática ou 
dispositivos móveis utilizando sites, portfólio, práticas laboratoriais, produção de texto, projeto 
de pesquisa, 

resolução de exercícios, utilização de plataforma digital, utilização de recursos 
audiovisuais (documentários/música/data show). 

 
Recursos materiais necessários 

Livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos, ensaios e sites de 
conteúdo científico. Plataforma Escola em Casa DF. Ferramentas do Google sala de aula. 
Laboratório de Física. Computador. Material didático digitalizado e disponibilizado docente 
responsável. 

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

Investigação Científica. 

 
Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

O trabalho pedagógico proposto para a eletiva orientada "Mergulhando no céu" proporá  
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aos estudantes as seguintes atividades: aulas expositivas; estudos 
dirigidos e leituras críticas de textos relacionados aos assuntos da ementa; fórum de 
discussões na plataforma virtual; elaboração de trabalho científico para apresentação e 
comunicação científica na feira de ciências; debates com o protagonismo dos estudantes 
sobre assuntos da ementa; realização de experimentos no laboratório de Física; observação 
de fenômenos ao ar livre ou por meio da apresentação de filmes; elaboração de textos 
descritivos e analíticos sobre os fenômenos estudados e textos indicados para leitura. 
EMENTA: Conceitos de temperatura, calor e energia térmica. Conceitos de calos especifico 
e tipos de processos de troca de calor. Conceitos de calor sensível, calor latente e mudanças 
de fase. Noções de transformações gasosas. A radiação emitida pelo Sol. Fenômeno da 
difração e dispersão da luz na atmosfera terrestre. Aurora Polar. Conceitos de difusão 
turbulenta, núcleos de condensação, correntes de convecção e umidade do ar. 

 
Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante 
a observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas, 
tais como: interpretação de leituras indicadas; debates sob os temas indicados; realização 
de pesquisas em fontes indicadas; construção e apresentação de argumentos sistematizados 
em sessões de mesa redonda e plenárias; produção textual na forma de resumos, 
resenhas, ensaios e artigo final e/ou monografia sobre temas determinados, apresentação 
de seminários, participação em atividades de laboratório, comunicação científica na feira de 
ciências, elaboração de portfólios entre outros. 

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos   de   aprendizagem   no primeiro 
momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 
refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 
insistência da situação, uma terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será 
atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da eletiva orientada. Serão 
também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com 
maior facilidade de aprendizagem e a supervisão do docente regente. 
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