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Método Científico

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, Filosofia, 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.

Estratégia de aprendizagem
Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Práticas
laboratoriais, Seminário sobre temáticas em estudo

Recursos materiais necessários
Laboratório para as práticas

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
O curso visa ao entendimento do método científico, tão essencial ao funcionamento de um
indivíduo na sociedade contemporânea. O estudante, no contexto de problemas simples,
será guiado por todos os passos do ciclo: definir o problema -> formular um hipótese -> criar
um experimento para validar a hipótese -> coletar dados -> analisar os dados -> tirar
conclusões e, caso as conclusões não concordem com a hipótese, voltar ao segundo passo
e formular outra hipótese. Esses passos são de fácil reprodução no contexto de problemas
extremamente simples, como a queda de uma maçã, diferenças entre substância e mistura
no padrão da temperatura de mudança de fase, crescimento de bactérias ao microscópio
etc. Tal conhecimento é de extrema importância numa sociedade que é movida pela ciência,
mas em que pouco se entende sobre o que realmente constitui uma ciência (natural).

Estratégias de avaliação do estudante
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Aulas no laboratório, provas, seminários e trabalhos

Referências
Base Nacional Comum Curricular.
Currículo em Movimento Novo Ensino Médio.
BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Lei d e Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB. Lei no 9.394/96.
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