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Redação Científica (da Fantasia, Ficção até o Artigo)

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
Arte: artes visuais, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Física, História, Língua Portuguesa,
Matemática, 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.,
[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.,
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[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.

Estratégia de aprendizagem
Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de
verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula
expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões
considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Dissertação ou resumos,
Dramatização, Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos
grupos, Ensino híbrido, Ensino individualizado, Entrevistas, Estudo de texto, Estudo dirigido,
Estudo do meio, Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos,
Grupo de verbalização e de observação, Jogos lúdicos e interativos, Júri simulado e/ou
esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, Leitura textual de gêneros e temas diversos
em sala ou na biblioteca, Lista de discussão por meios digitais, Makerspace, Mesa redonda,
Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, 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, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens,
Role-play – desempenho de papéis, Sala de aula invertida, Seminário sobre temáticas em
estudo, Tempestade cerebral (Brainstorming), Utilização de plataforma digital, Utilização de
recursos audiovisuais (documentários/música/data show), Workshop

Recursos materiais necessários
Quadro, pincel, fichas de papel, computadores, laboratório de informática e de ciências,
materiais de baixo custo, data show, TV, entrevistas e pesquisas de campo na escola e na
comunidade, editores de texto e de imagens (ilustrações ou quadrinhos), livros e revistas.

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Avaliação diagnóstica, apresentação de produtos (livros, revistas, HQs, filmes, músicas) de
fantasia e de ficção científica, debates, produção de narrativas, dissertações, resenhas,
quadrinhos e, por fim, de relatórios e de artigos de divulgação nos moldes de revistas e
periódicos científicos.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação diagnóstica, participação, produção de textos narrativos, roteiros e/ou HQs de
fantasia e de ficção científica. Em seguida, produção de relatórios de experimentos e/ou
observações, de artigos e sua divulgação para a escola.
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Referências
Currículo em movimento.
Playlists:
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaotf0ezEurHbZQB-RIcrCe3d
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaot2V7f1him6r8KbvHtdhGMy
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaoskIv4yMFYj8k25iPDE9IAv
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaot0t_qRnjJiRfpkmI9huAqn
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaov1n1Cb8tpSAW1UCRh1HmF3
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaouqhg6RoRp_-2w8lyS2az9Y
https://youtube.com/playlist?list=PLTp779lHuaosVRR8B6YrHTYXaTzv71GzA
https://youtube.com/playlist?list=PLveZndntImu2Kww2s5Ld06goqsA7s2xGS
https://youtube.com/playlist?list=PLveZndntImu2YWiuzwLAhjURM-yGRBF-S
https://youtube.com/playlist?list=PLveZndntImu299OKqLD0EZJmbnBvu1BTh
https://youtube.com/playlist?list=PLX-77j8DgiPD2ubPIfNX91rSakpz7Usth
https://youtube.com/playlist?list=PLCPgqIGLvINRx2Tec_Ry9n1k1yvktLEO7
https://youtube.com/playlist?list=PL38Q_7wUf0WJP3RrcK1H3_V65z9-dvD81

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

marco.silva1@edu.se.df.gov.br
Marco Aurélio Silva
CED 05 DE TAGUATINGA


