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Tópicos Em Ciências Naturais Para Vestibulares E Concursos

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., [CN05IF] Utilizar recursos e processos
químicos, físicos e biológicos, respaldados por conhecimentos teóricos e práticos, para
elaborar propostas para a solução de problemas.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou
dialogada, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de
grupos, Resolução de exercícios, Revisão das aprendizagens, Sala de aula invertida,
Solução de problemas

Recursos materiais necessários
As atividades ocorrerão em sala de aula, laboratório e auditório. Serão utilizados
reportagens de jornais e revistas, banco de questões de vestibulares e ENEM, vídeos de
divulgação científica, livros disciplinares e livros paradidáticos.

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
As aulas consistirão de estudo, reflexão e debate que aprofundarão os conceitos mais
presentes nas provas do PAS, ENEM, Vestibulares e de banca de Concursos Públicos. Para
tanto, as aulas serão divididas em aulas expositivas, pesquisas em grupo, vídeos,
discussões sobre como direcionar os conhecimentos para resolver diferentes questões e
simulações de provas seletivas (com questões selecionadas de provas anteriores ou
preparadas pelos professores para esse fim.

Estratégias de avaliação do estudante
Os estudantes serão avaliados por sua frequência, sua participação, autoavaliação e ainda
poderá ser utilizada metodologia de resolução de questões para ambientar o estudante ao
estilo de exames de vestibulares;
Deverá ser aplicado para os estudantes um caderno de atividades do PAS e ENEM com
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questões de ciências da natureza.

Referências
Currículo em Movimento das Escolas-Piloto do Novo Ensino Médio:
http://www.se.df.gov.br/novo-ensino-medio

ENEM Provas e Gabaritos: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos

Guia do Estudante Abril: Site: guiadoestudante.abril.com.br, Abril Mídia S A.

Guia do PAS: https://www.cebraspe.org.br/pas-unb/publicacoes/

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

afonso.junior@edu.se.df.gov.br
AFONSO GABRIEL DOS ANJOS JÚNIOR
CED 01 DO ITAPOÃ


