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Você viu a Ciência por aí?!

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.,
[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.,
[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.,
[CN10IF] Entender a importância da tecnologia para a sociedade humana, que
historicamente utiliza processos e insumos biológicos para a subsistência, a promoção do
crescimento e a geração de bem-estar.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou
discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Práticas
laboratoriais

Recursos materiais necessários
As atividades deverão ter suporte de computador, tablet, celular, internet, artigos científicos,
vídeos, caderno de anotações e material didático impresso.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?
Eletiva Orientada
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
A fim de se integrar os eixos estruturantes propostos neste projeto, todas as atividades
ofertadas em formato de oficinas serão delineadas para o desenvolvimento da autonomia do
estudante no processo de aprendizagem, de modo que as dinâmicas empregadas (através
de textos, vídeos, músicas, etc.) estimulem seu processo criativo, suas habilidades de
leitura, compreensão e crítica, e que o mesmo possa ser inserido na prática esse
conhecimento (pautado na investigação científica).
Serão aplicadas 4 oficinas de 20 horas semanais, que abordarão as seguintes temáticas:
1.Como você usa a Ciência no seu dia a dia sem perceber! (Objetivo de aprendizagem:.
Propiciar ao educando entendimento das contribuições da Ciência em suas práticas
cotidianas)
2. O meu corpo transborda Ciência?! (Objetivo de aprendizagem: Fomentar discussões
acerca dos processos biológicos que ocorrem em nosso organismo e que a Ciência
contribuiu para desvendar informações primordiais para entendermos a dinâmica da vida.)
3. Como a Ciência mudou e transformou o mundo em 100 anos?! (Objetivo de
aprendizagem: Construir texto argumentativo e criativo sobre a importância do conhecimento
científico.)
4.Acidentes corriqueiros, que costumam acontecer por falta de conhecimento básico de
Ciências.(Objetivo da aprendizagem: Capacitar os alunos sobre a importância de
conhecimentos básicos científicos, que auxiliam na resolução de problemas do cotidiano).
Metodologia aplicada:
Todas as oficinas serão norteadas por estratégias que considerem o conhecimento prévio
do educando, partindo assim de sua realidade e suas concepções a respeito da temática
trabalhada em cada oficina, em abordagem interativa e interdisciplinar, de modo que o
educando seja estimulado a desenvolver seu senso crítico no decorrer do processo
educativo, transformando assim essas informações em instrumentos de construção pessoal.
No decorrer de todas as oficinas, os alunos deverão fazer os registros de suas observações,
dúvidas e questionamentos sobre as atividades desenvolvidas na sala virtual (participação
no fórum, visualizar vídeos de pequena duração, responder os estudos de texto, etc.), e
durante esse processo, serão realizadas intervenções pedagógicas de acordo com a
participação dos discentes.

Estratégias de avaliação do estudante
Serão adotadas avaliações formativas (ao final de cada bimestre), a fim de se verificar o
desenvolvimento e participação dos alunos nas atividades propostas durante o período
letivo.
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