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Práticas laboratoriais em ciências biológicas e química

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, Química

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

[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.,
[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.

Estratégia de aprendizagem

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões considerando a
participação do estudante, Dinâmica de grupos, Feiras do conhecimento, Pesquisa em
laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Práticas laboratoriais,
Projeto de pesquisa

Recursos materiais necessários

As atividades ocorrerão em sala de aula, e preferencialmente em laboratório.
Materiais necessários: Computador, kit multimídia, data show, vidrarias, reagentes,
microscópios, lupas



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-
Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular

Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Realizar experimentos científicos simples e práticos que relacionam os conteúdos didáticos
com conceitos e problemáticas do cotidiano dos alunos. Práticas laboratoriais de química e
biologia são fundamentais para desenvolver estratégias pedagógicas diversificadas, nas
quais é possível problematizar, questionar, discutir, elaborar hipóteses e propor explicações
para fenômenos químicos, físicos e biológicos.

Estratégias de avaliação do estudante

Realização de feira com exposição de experimentos, confecção de banners e cartazes
sobre as práticas realizadas e resultados dos experimentos. O relatório de atividades
práticas poderá compor a avaliação de aprendizagem do estudante.

Referências

Curriculo em movimento da SEDF -
https://www.educacao.df.gov.br/curriculo-em-movimento-da-educacao-basica-2/

Caderno de laboratório
http://www.biologia.seed.pr.gov.br/arquivos/File/PDF/cadern_lab_2013.pdf

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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