
Nutrição 

 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia e Educação Física. 

 

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

Curricular 

[LGG05IF] Utilizar recursos expressivos presentes em diversas linguagens, 

ampliando repertório acerca de manifestações linguísticas, corporais, estéticas e 

culturais, mobilizando esses conhecimentos para engajar-se em iniciativas 

criativas de interesse individual e/ou coletivo. 

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do 

cotidiano, mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o 

propósito de desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito. 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

 

Estratégia de aprendizagem 

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, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, ensino com 

pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de caso, estudo de texto, estudo 

dirigido, filmes e vídeos, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos 

móveis utilizando sites, práticas esportivas envolvendo a temática em estudo, 

produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, resolução 

de exercícios, revisão das aprendizagens, sala de aula invertida, seminário sobre 

temáticas em estudo e teste escrito.  

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, cantina e espaços livres.  

 

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

Investigação Científica. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Metodologia: ampliar os conhecimentos sobre alimentação, reeducação 

alimentar, relação dos alimentos com a saúde, histórico da alimentação, relação 

social e impacto financeiro. 



Estratégias de avaliação do estudante 

Provas, trabalhos, dinâmicas e auto avaliação.  

 

Referências 

Livros, apostilas e vídeo- aulas on-line. 

 

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

coordenacaocem12@gmail.com 

Luana Nery Moraes 

CEM 12 DE CEILÂNDIA 

 

 

 


