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Método Científico para resolver problemas locais

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
Biologia, Física, Química

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.,
[CN05IF] Utilizar recursos e processos químicos, físicos e biológicos, respaldados por
conhecimentos teóricos e práticos, para elaborar propostas para a solução de problemas.,
[CN06IF] Projetar e aplicar soluções para problemas reais, considerando os contextos
ambientais, éticos e socioculturais, identificando seus impactos e prevendo
desdobramentos.,
[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., [CN08IF]Selecionar
e aplicar recursos e procedimentos científicos para combater o preconceito, as ideias de
eugenia e superioridade étnico-racial, bem como avaliar criticamente tecnologias que
ameacem a construção de uma cultura da paz, como armamentos nucleares, químicos e
biológicos.,
[CN09IF] Propor alternativas sustentáveis para a melhoria da qualidade de vida de pessoas
e comunidades, garantindo seus direitos humanos e acesso a oportunidades iguais,
considerando suas especificidades e diversidades regional, étnica, religiosa, sexual e
sociocultural.,
[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.,
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[CN11IF]Avaliar alternativas tecnológicas, selecionando as de melhor custo-benefício,
considerando seus impactos ao ambiente, às comunidades locais e à saúde humana, tanto
física quanto mental.,
[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
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Blogs e redes sociais, Congresso,
Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Diário de campo,
Dinâmica de grupos, Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos
grupos, Entrevistas, Estudo de caso, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Oficinas
sobre o conteúdo abordado na aula, Projeto de pesquisa, Solução de problemas

Recursos materiais necessários
Sala de aula
Biblioteca
Laboratório de informática com internet
Livros, revistas
Data show
Computador/notebook

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Inicialmente, o professor faria explicações sobre o Método Científico,
Em seguida, seria identificado os problemas sociais e ambientais na Comunidade, para
então, investigá-los, criando hipóteses e testes para sua identificação, diagnóstico e
provável solução.
Por fim, seriam produzidos e divulgados meios e/ou produtos para solucionar esses
problemas.
Haveriam vários temas, por exemplo, Ciências aplicadas na prevenção de acidentes de
trânsito, Inclusão Digital, Redução de danos pelo uso de substâncias psicoativas e outros
temas pertinentes à Comunidade.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação processual de cada etapa do método científico, coleta de dados e bibliografia,
confecção de portfólio, exposição de problemas e evolução das pesquisas (diário de bordo
e/ou relatórios), pré-projeto, produto final e divulgação.



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-
Referências
Currículo em movimento da SEEDF

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

maria.quintanilha@edu.se.df.gov.br
Maria Varela Torres Quintanilha
CED 05 DE TAGUATINGA


