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Vou de TAX

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

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.
[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.

Estratégia de aprendizagem
Atividades de fixação, Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva
e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para as aprendizagens, Blogs e redes sociais,
Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos,
Dissertação ou resumos, Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino em
pequenos grupos, Estudo de texto, Estudo dirigido, Estudo do meio, Feiras do
conhecimento, Filmes e vídeos, Lista de discussão por meios digitais, Mesa redonda,
Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Portfólio,
Práticas laboratoriais, Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto,
Projeto de pesquisa, Resolução de exercícios, Seminário sobre temáticas em estudo,
Tempestade cerebral (Brainstorming), Teste escrito, Utilização de plataforma digital,
Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show)

Recursos materiais necessários
Quadro branco; pincel para quadro branco; acesso à internet; projetor de vídeo; smart TV;
smartphone; computa- dor; material impresso elaborado pelos professores responsáveis,
livros e periódicos relacionados aos assuntos abordados.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?
Eletiva Orientada

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
No trabalho pedagógico desenvolvido pela Eletiva Orientada "Vou de TAX", os estudantes:
(1) serão convidados a realizar estudos em campo e estudos em laboratório para
observação, diferenciação e classificação dos seres vivos, (2) serão incentivados a realizar
estudos em grupo sobre textos, tabelas, ilustrações e esquemas selecionados com
posteriores apresentações orais em seminários, mesas de debate, produção de material
escrito na forma de artigos pequenos projetos de pesquisa para serem apresentados à
comunidade escolar na Feira de Ciências da Escola, (3) serão incentivados a realizar
publicações com síntese de estudos em redes sociais como Instagram e o Facebook ou a
criar blogs na Internet; (4) serão incentivados a realizar práticas de iniciação científica em
campo e em laboratório.
EMENTA: Estudos sobre Sistemática, Taxonomia, Cladística, os domínios e os reinos dos
seres vivos.

Estratégias de avaliação do estudante
Avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante mediante a
observação da participação e performance dos estudantes nas atividades desenvolvidas em
sala de aula, tais como: interpretação de leituras indicadas; debates sob os temas indicados;
realização de pesquisas em fontes indicadas; construção e apresentação de argumentos
sistematizados em sessões de mesa redonda e plenárias; produção textual na forma de
resumos, resenhas, ensaios e artigo final e/ou monografia sobre temas determinados,
construção de blogs e perfis em redes sociais, apresentação de seminários, comunicação
científica em Feira de Ciências, elaboração de portfólios entre outros. Aos estudantes que
não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro momento das atividades
propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que refaçam as atividades em
que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na insistência da situação, uma
terceira oportunidade na forma de uma atividade diferente será atribuída para recuperação
destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão também oportunizadas
atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com maior facilidade de
aprendizagem e a supervisão do docente regente.
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

alessandro.braga@edu.se.df.gov.br
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