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SUSTENTA DAG

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
[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.,
[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.,
[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.

Estratégia de aprendizagem
Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica
de grupos, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Entrevistas, Estudo de texto,
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Estudo dirigido, Estudo do meio, Mesa redonda, Oficinas sobre o conteúdo abordado na
aula, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites,
Produção de materiais sobre a temática abordada, Utilização de recursos audiovisuais
(documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários
Aula expositiva; material impresso; oficinas e práticas de reciclagem; e observação;
livros/obras, documentários.
Ensinar práticas sustentáveis: instalação de lixeiras de coleta seletiva; cultivação de uma
horta coletiva; realizar
saída de campo de ônibus ao redor da escola, observando sobre o descarte de lixo; visitar
uma oficina de
reciclagem; utilizar colheres descartáveis e palitos para a ornamentação de vasos para
plantar mudas; coletar
materiais destinados ao reaproveitamento (caixinha de leite, filtro de café, latas de alumínio,
tampinhas, garrafas
pet, restos de materiais de construção e madeira, borracha, plástico); utilizar também outros
materiais que
colaborarem para o processo de reciclagem( liquidificador, peneira, papel, cola, pistola de
cola quente, bastão de
cola quente, retalhos, tesoura, corantes, folha secas, colheres descartáveis, mudas ou
sementes de planta e
outros).

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
1) Como a Eletiva vai atingir os objetivos?
Os educadores irão trabalhar com programas que descubram a natureza pelas diversas
disciplinas,
através da exposição de aulas e da experimentação com a construção de materiais
recicláveis.
Além disso, os educadores incentivarão a investigação prática e motivarão a avaliação
crítica dos
problemas socioambientais além de utilizar a escola como ponto focal para que a
comunidade
conheça e discuta as questões.
2) Como começarão as atividades?
I. Apresentação de subsídios teóricos (aulas expositivas, construção de oficinas,
palestras, filmes e documentários), ressaltando a importância da reciclagem.
II. Pesquisa de campo;
III. Visitas a uma fábrica/oficina de material reciclável.
IV. Apresentação de experiências científicas (experimentações que envolvam os
processos de reciclagem).
V. Construção de jogos e brinquedos de material reaproveitado.
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VI. Indicação de livros e realização de pesquisas em laboratório de informática com
a temática ambiental;
3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades?
As atividades serão coordenadas e gerenciadas pelos educadores através de questionários
e
entrevistas tanto com os alunos e com a comunidade local.
4) Como e em que momentos haverá a participação dos estudantes?
Os alunos:
 Participarão das oficinas e palestras sobre a eletiva.
 Assistirão filmes e documentários, participando de discussões e debates em sala de
aula.
 Realizarão pesquisas em laboratório de informática sobre o assunto envolvido
(reciclagem).
 Participarão das saídas de campo para observação nas proximidades da escola para
observação das formas de descartes de lixo.
 Visitarão a uma fábrica/oficina de material reciclável.
 Realizarão a experimentação com a transformação do lixo em objetos decorativos,
utilitários e utilização em paisagismos.
 Produzirão oficinas de reciclagem de papel.
 Participarão da confecção dos jogos de materiais recicláveis e das gincanas de
reciclagem.

Estratégias de avaliação do estudante
O processo avaliativo será diagnóstico processual e experimental contínuo a fim de buscar
atingir a eficiência, a
eficácia e a efetividade, através das atividades envolvendo a criatividade e habilidade
manual. As aulas
acontecerão com a diversificação do uso do espaço: salas de aula, pátio, incentivando à
integração ao conteúdo
programático, dando liberdade de maior criatividade, será feito também aplicação de
receitas com materiais
reaproveitados e a explicação dessa receita, será avaliado a produção de materiais e sua
dedicação, liderança em
grupo.

Referências

http://www.mixlar.com.br/blog/ideias-criativas-reaproveitar-pneus/
https://www.ecycle.com.br/reaproveitamento-de-alimentos/
http://ecologia.ib.usp.br/lepac/conservacao/ensino/lixo_destino.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/fazendo-papel-reciclado.htm

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem
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CRISTHYANE AGAPITO SALOMÃO; PRISCILLA AMARAL GUEDES THOMÉ
CED DONA AMÉRICA - PLANALTINA


