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Você é o que você come e o que você queima

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.,
[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.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre
conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação
para as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Dinâmica de grupos, Ensino com pesquisa,
Ensino híbrido, Ensino individualizado, Estudo de texto, Estudo dirigido, Estudo do meio,
Exposições/excursões e visitas, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Jogos lúdicos e
interativos, Oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, Palestra e/ou mesa redonda e/ou
entrevista, Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites,
Práticas laboratoriais, Produção de materiais sobre a temática abordada, Projeto de
pesquisa, Revisão das aprendizagens, Seminário sobre temáticas em estudo, Solução de
problemas, Teste escrito, Utilização de plataforma digital
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Recursos materiais necessários
sala de aula; quadra desportiva; cantina/cozinha; computadores com acesso à internet;
laboratório/vidrarias

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

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Aulas expositivas dialogadas sobre a temática.
Análise de vídeos e ou experimentações sobre a temática
Desfile da saúde (para trabalhar questões sobre imagem corporal)

Estratégias de avaliação do estudante
Debates, formulação e interpretação de experimentações sobre a temática, portfólio
(alimentado semanalmente), autoavaliação

Referências
- Ilha das flores (documentário)
- Dieta de gladiadores (documentário - NetFlix)
- Super Size Me (documentário)
- Livro: + Ação (0086P21507130IM) - Projeto 2: Alimentação saudável: qual é a importância
- Livro: Integrando Saberes (0043P21507130IM) - Projeto 6: A cozinha do futuro
- Livro: De olho no futuro (0070P21507130IM) - Projeto 2: Alimentação sustentável
- Livro: Integração e protagonismo (0082P21507130IM - Projeto 4: Escolhas alimentares,
saúde e convivência
- Livro: Vamos juntos, profe! (0057P21507130IM) - Projeto 5: Alimentação e sustentabilidade

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

cem12.ceilandia@edu.se.df.gov.br
DANIELA DE BARCELOS VIEIRA
CEM 12 DE CEILÂNDIA


