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MIRAGENS FLUTUANTES 

 

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 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Sociologia 

 

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

Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, 

econômica, filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como 

fontes de dados para a análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica 

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

se obter conhecimentos confiáveis. 

[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. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e 

de modos de vida dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas 

relacionadas às diferentes identidades socioculturais. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza 

social, econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às 

diversidades de projetos de vida, com o intuito de construir projetos pessoais 

e/ou associativos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, 

Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Elaboração de fichamento, Ensino 

com pesquisa, Estudo de caso, Portfólio, Revisão das aprendizagens, Seminário 

sobre temáticas em estudo, Utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Os estudantes vivenciar uma realidade como o passeio às Águas Emendadas, 

Livro miragens flutuantes, fotos, quadro, vídeos e reportagens. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Visitar a Estação Ecológica de Águas Emendadas e sala de aula com uma leitura 

do livro Miragens flutuantes realizada pelos estudantes e em seguida farão uma 

análise crítica do texto por meio da sua interpretação oral ou resumos. um tema 

de suma relevância para a sociedade que se trata da Estação Ecológica de 

Águas Emendadas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

As estratégias são exatamente a participação do estudante, de forma ativa nesse 

processo de aprendizagem com a leitura do livro Miragens flutuantes e uma 

análise crítica sobre a importância da água que é essencial para nossas vidas e 

da qual precisa de um consumo consciente das pessoas para evitar 

desperdícios. Os estudantes visitarem as Águas Emendadas para ter uma 

experiência com a realidade e poder criar soluções plausíveis para  um consumo 

consciente e evitar a crise hídrica. 

 

Referências 

Miragens flutuantes – 50 anos da Estação Ecológica de Águas Emendadas. 

DECRETO N.º 771, DE 12 DE AGOSTO DE 1968: CRIA A RESERVA 

ECOLÓGICA DE “ÁGUAS EMENDADAS”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

DECRETO N° 11.137, DE 16 DE JUNHO DE 1988 – MODIFICA A 

DENOMINAÇÃO DA RESERVA BIOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

  

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

juliocesarfernandes56@gmail.com 

Júlio César Fernandes dos Santos 

CEM OSÓRIO BACCHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


