
MODELO PADRÃO PARA CONSTRUÇÃO DOS PROJETOS DOS QUATRO ITINERÁRIOS FORMATIVOS 

 

Itinerário Formativo 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS 

Título do Projeto 
Análise e experimentação científica. 

Áreas Compreendidas 
 

CNT, LT 

Ano:  
 

1º - EM  
2º - EM 

JUSTIFICATIVA A aula prática constitui um importante recurso metodológico que facilita o processo de ensino-aprendizagem nas disciplinas da área das Ciências da 

Natureza. Através da experimentação, alia teoria à prática e possibilita o desenvolvimento da pesquisa e da problematização em sala de aula, 

despertando a curiosidade e o interesse do aluno. 

Nessas perspectivas, as atividades experimentais constituem uma relevante ferramenta que permite ao professor constatar e problematizar o 
conhecimento prévio dos seus alunos, estimular a pesquisa, a investigação e a busca da solução de problemas. 

OBJETIVOS - Possibilitar situações que favoreçam a aprendizagem significativa, partindo do conhecimento teórico para o prático e vice-versa, desenvolvendo a 
competência da investigação  e compreensão de fenômenos e processos. 
- Vivenciar o método científico que engloba: investigar, observar, levantar hipóteses, experimentar e explicar por meio de leis ou teorias, para identificar e 
resolver problemas. 
- Desenvolver a capacidade de observação, análise e compreensão de sistemas, permitindo a busca de soluções para problemas.  

FOCO PEDAGÓGICO Neste projeto, alunos e professores trabalharão a produção de artigos científicos, do início ao fim da prática. Com aulas teóricas sobre como funciona o 
Método Científico, aulas práticas de campo, com coletas, processamento de material e posterior tratamento dos dados para obtenção de resultados. O 
Foco Pedagógico está no protagonismo do Aluno Salesiano durante o processo de questionamento e resolução de problemas, bem como da construção 
de resultados pautados em observação e método científico. O aluno passa a ter contato com o processo investigativo de modo mais imersivo e, por meio 
de abordagens multidisciplinares, abrem-se muitos horizontes de vivências, experiências e possibilidades.  
 

EIXO ESTRUTURANTE   -   INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG01)  

Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e 
evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, 

inclusive utilizando o 

apoio de tecnologias digitais. 

 

(EMIFCG02)  

Posicionar-se com base em critérios científicos, éticos e 
estéticos, utilizando dados, fatos e evidências para respaldar 

conclusões, 

opiniões e argumentos, por meio de afirmações claras, 
ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre respeitando 

(EMIFCNT01) 
Investigar e analisar situações-problema e variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de 

processos tecnológicos, considerando dados e  informações disponíveis em diferentes mídias, com ou sem o uso de 
dispositivos e aplicativos digitais. 

 
(EMIFCNT02) 

Levantar e testar hipóteses sobre variáveis que interferem na dinâmica de fenômenos da natureza e/ou de processos 
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, utilizando procedimentos e linguagens adequados à 

investigação científica. 
 

(EMIFCNT03) 
Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental etc.) 

em 
fontes confiáveis, informações sobre a dinâmica dos fenômenos da natureza e/ou de processos tecnológicos, 



valores universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. 

 

(EMIFCG03)  

Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de 
investigações científicas para criar ou propor soluções para 

problemas diversos. 

 
 

identificando o diversos pontos de vista e posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos 
recursos utilizados na pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

 
 

 

EIXO ESTRUTURANTE   -   PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, à Formação Técnica e 

Profissional, bem como a temáticas de seu interesse. 
 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG06)  
Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes 

linguagens, mídias e plataformas, analógicas e digitais, com 
confiança e coragem, assegurando que alcancem os interlocutores 

pretendidos. 
 

 

(EMIFCNT05) 
Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos relacionados às Ciências da Natureza para 
resolver problemas reais do ambiente e da sociedade, explorando e contrapondo diversas fontes de 

informação. 
 
. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - EMPREENDEDORISMO 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu 

projeto de vida. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG12)  

Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus 
objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, 

inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, 
esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. 

(EMIFCNT10) 
Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às Ciências da Natureza podem ser 

utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias 
disponíveis e os impactos socioambientais. 

 

 

Ementa Iniciação à Metodologia da Pesquisa;  Experimentação Científica; Coleta e análise de dados; Apresentação de Seminário Científico; Publicação de Trabalhos.  

Avaliação A avaliação será formativa, presente durante todo o processo e de responsabilidade de todos os envolvidos. Como o processo pedagógico é de interação e de 
construção coletiva, todos são ao mesmo tempo avaliados e avaliadores. Os critérios de avaliação de todas as atividades e produções serão construídos pelos 
professores e socializados. Como estratégia mais presente teremos o processo de auto e heteroavaliação. Importa que o aluno aprenda a autorregular seu processo 



de construção textual e seu desenvolvimento. Os conceitos serão materializados em três termos: DP - Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda 
não compreendeu o processo.  

Referências  - Andrade, Maria Margarida de.Introdução À Metodologia Do Trabalho Científico. 10° Edição. São Paulo.Editora Atlas, 2010. 
 
- Azevedo, Celicina Borges. Metodologia científica ao alcance de todos. 1° Edição. São Paulo. Editora Manole, 2018. 
 
- BNCC - http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf    - pág 483 a 526 (Acessado em 20/8/2019)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO LABORATÓRIOS 
PROPOSTAS DE TEMAS 

1° ano EM 2° ano EM 3° ano EM 

Análise e Experimentação 
Científica 

Tecnologias de alimentos  
TecAl 

Bromatologia 

Alimentos Especiais 
O nosso corpo reage 
instantaneamente àquilo que 
comemos. Por isso, é preciso estar 

Fitoterapia 
O termo fitoterapia é relativo a 
utilização de plantas para o 
tratamento de doenças. Todo 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf


sempre 
atento e, principalmente, investir 
em uma dieta apropriada ao nosso 
perfil, que respeite nossas 
necessidades nutricionais. Isso é 
especialmente importante nos 
casos em que a pessoa 
apresente alguma doença que 
exige restrição alimentar. Afinal de 
contas, o alimento pode ter o 
poder de atenuar ou agravar 
sintomas. 
Neste projeto daremos ênfase ao 
estudo e elaboração de alimentos 
para pessoas com restrições 
alimentares. 

 

produto 
farmacêutico, seja extrato, tintura, 
pomada, ou cápsula, que utiliza 
como matéria-prima qualquer 
parte de uma planta com conhecido 
efeito farmacológico, pode ser 
considerado um 
medicamento fitoterápico. 
Esse projeto daremos ênfase ao 
estudo e elaboração de 
fitoterápicos utilizando plantas 
medicinais cultivadas no Espaço 
Verde 

Construção de instrumentos de 
medição e suas aplicações 

CIMA 
Grandezas básicas 

Movimento circular e Óptica 
geométrica 

(resolvendo problemas 
aplicando o conhecimento da 

física) 
 

Física aplica  
(aulas e visitas de campo) 

Laboratório de Biologia Aplicada 
BIOLAB 

Microscopia e Microbiologia Biomedicina Biotecnologia 

 

 


