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Produção de materiais de limpeza

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.

Estratégia de aprendizagem
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e
redes sociais, Congresso, Debates e/ou discussões considerando a participação do
estudante, Diário de campo, Dinâmica de grupos, Dramatização, Elaboração de fichamento,
Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, Exposições/excursões e
visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Gincanas e/ou jogos lúdicos e interativos,
Grupo de verbalização e de observação, Jogos lúdicos e interativos, Júri simulado e/ou
esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, Lista de discussão por meios digitais,
Makerspace, Mesa redonda, Open space – espaços abertos, Painel, Palestra e/ou mesa
redonda e/ou entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis
utilizando sites, Portfólio, Práticas laboratoriais, Produção de materiais sobre a temática
abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Revisão das aprendizagens, Role-play –
desempenho de papéis, Sala de aula invertida, Sarau literário, Seminário sobre temáticas
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em estudo, Solução de problemas, Utilização de plataforma digital, Utilização de recursos
audiovisuais (documentários/música/data show), Workshop

Recursos materiais necessários
1.Fogão a gás, 5.Baldes de 5litros, 1.liquidificador de 5litros, 1.computador com internet,
1.tacho de alumínio de 10 litros, 6. Litros de amoníaco comprado na farmácia, 10. Barras de
sabão glicerinado ou comum, 5. Litros de álcool do posto de gasolina, 20. Quilogramas de
soda cáustica 99% de pureza, 30.Litros de óleo de cozinha usado, 5. Quilogramas de
açúcar, 2.Quilogramas de argila, 1.Quilograma de esfoliante, 1. Quilograma de essências,
1.Moldes, 2.Colheres de madeira grande, 1. Frasco com papel de tornassol.

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
No procedimento para produção de um detergente são necessários os seguintes materiais:
100g de sabão comum ralado, 1/2 litro de água para dissolver o sabão e levar ao fogo em
um béquer de 1000ml e após a dissolução deixar esfriar em seguida colocar junto ao
produto já frio, 50ml de vinagre, 30g de bicarbonato de sódio e 50ml de lauril, mexer e em
seguida guardar por 24hs. Essa mistura ficou muito cremosa. No dia seguinte colocar a
mistura cremosa em um liquidificador de 5 litros e acrescentar 1 litro de água e pulsar por
uns 5 minutos e deixar mais outras 24hs em repouso . E pronto nosso detergente. Caso
queira ele com essência de limão , ponha está essência lá na fase que estava pondo pra
esfriar. Quanto às questões, vejamos: 01. Quando o professor ver o desempenho e o
interesse dos estudantes no desenvolvimento do projeto. 02. As atividades serão
começadas a partir do momento que os estudantes saibam manusear os equipamentos. 03.
Através de grupos de estudantes.04 .Em grupos eles irão participar o tempo todo na
preparação dos materiais e o professor apenas no auxílio.

Estratégias de avaliação do estudante
Debates, diário de campo, dinâmica de grupos, dramatização, elaboração de fichamento,
ensino com pesquisa, entrevistas, seminários etc..
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