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Veja a Vida - Teve um Projeto?

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.,
[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.

Estratégia de aprendizagem
Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Debates
e/ou discussões considerando a participação do estudante, Diário de campo, Ensino em
pequenos grupos, Estudo dirigido, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Leitura textual
de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, Oficinas sobre o conteúdo abordado
na aula, Práticas laboratoriais, Projeto de pesquisa.

Recursos materiais necessários
1. Laboratório
2. Vidrarias
3. Microscópios, lupas, lâminas e lamínulas
4. Coleções Científicas (animais, plantas e fungos)
5. Biblioteca
6. Acesso à internet
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Inicialmente o docente apresenta uma série de vídeos e textos que mostram como os seres
vivos apresentam diferentes projetos em sua
constituição, desde características simples e visíveis até características complexas e
microscópicas. Durante o semestre, os estudantes serão
incentivados a observar a natureza, seja nos arquivos do Laboratório de Biologia da Escola,
em saídas de campo monitoradas, ou em seu
próprio dia-a-dia, a fim de identificar onde a natureza pode contribuir na criação de novas
descobertas e novas tecnologias. Os alunos se
dividem em grupos e desenvolvem o projeto, confeccionando material de seu interesse e
apresentando o projeto para a turma no final do
semestre com embasamento teórico

Estratégias de avaliação do estudante
A avaliação será processual e terá como instrumentos avaliativos: a observação da
participação e interesse dos estudantes nas aulas e
atividades propostas; o envolvimento na preparação e execução do evento final; o diário de
bordo produzido ao longo dessas atividades e a
auto avaliação
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