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Vamos construir!

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, Física

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular
[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.,
[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
Aula expositiva e/ou dialogada, Ensino com pesquisa, Jogos lúdicos e interativos,
Makerspace

Recursos materiais necessários
Espaço: Acesso à sala para construção e a partes externas para testes.
Materiais: Em sua grande maioria, serão materiais reciclados, sucata e/ou de papelaria
(cartolina, cola, barbante etc.). Cada estudante terá a liberdade de escolher os materiais a
depender do seu projeto.

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Os estudantes irão construir veículos (carrinho newtoniano e foguete de garrafa pet) usando
materiais de fácil acesso e com a orientação do professor. A ideia é os estudantes verem na
prática e de forma lúdica conceitos de física que determinam o movimento dos corpos. Os
estudantes serão motivados a fazer testes com seus veículos antes da competição final, de
forma que precisarão criar hipóteses sobre os fatores que estão influenciando no
desempenho dos seu veículo.

Estratégias de avaliação do estudante
Participação das aulas e competição final para cada veículo (carrinho e foguete)
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Referências

https://www.youtube.com/watch?v=hLs4yXlty8Q
https://www.youtube.com/watch?v=upDyTbPYhRQ
https://www.youtube.com/watch?v=4h3zKX6AvrI

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

luiz.eduardo@edu.se.df.gov.br
Luiz Eduardo Gomes da Cunha
CED LAGO NORTE


