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Química ambiental

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, Geografia, 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.,
[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.,
[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.
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Estratégia de aprendizagem
Aula expositiva e/ou dialogada, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões
considerando a participação do estudante, Ensino com pesquisa, Estudo de texto, Estudo do
meio, Filmes e vídeos, Projeto de pesquisa, Solução de problemas

Recursos materiais necessários
Computador (Celular, tablet), data-show, Internet

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
1) A participação integral do aluno durante a aula é atitude que estão sendo vividas no dia a
dia para o uso consciente e responsável da tecnologia, como uma forma de proteção do
planeta.
2) Apresentação de documentários sobre como o planeta está sendo afetado pelo uso
irresponsável dos recursos do mesmo.
3) Debates em círculos; pesquisas em grupos, exposição das pesquisas pelos grupos.
4) O aluno será protagonista da aprendizagem, o professor vai ser um orientador.

Estratégias de avaliação do estudante
A participação durante a eletiva - o envolvimento, exposição das ideias, pesquisas.

Referências
Vamos trabalhar com documentário das plataformas (Netflix, Prime, HBOmax...) Livros
didáticos e sites que apresentam os temas da eletiva.

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

Vanilzamaria@live.com
Vanilza Maria de Souza
CEM 01 N BANDEIRANTE


