
 

 

Itinerário Formativo 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
SUAS TECNOLOGIAS 

Áreas Compreendidas 

 

CNT, LT e CHSA 

Título do Projeto 

LEAS - Laboratório de Educação 
Ambiental do Salesiano 

Ano:  
 

1º e 2º - EM  

JUSTIFICATIVA Hoje estamos diante de uma série de problemas globais que prejudicam a biosfera e a vida humana de maneiras tão 
alarmantes que logo podem se tornar irreversíveis. 

O Laboratório de Educação Ambiental do Salesiano (LEAS), foi criado em outubro de 2000, com o objetivo de promover a 
Educação Ambiental, tendo o aluno como protagonista do processo. No Espaço Verde, o grupo do LEAS vem desenvolvendo um 
projeto de consciência ambiental com alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (séries iniciais) do Colégio Salesiano. 
Esta consciência é trabalhada de forma lúdica e de modo que seja possibilitado às crianças e adolescentes tutores, passar algumas 
horas em contato com a natureza e com personagens criados para tornar o espaço um local onde possamos viver a natureza em 
equilíbrio. 

OBJETIVOS Sensibilizar para as problemáticas ambientais, auxiliando na construção de uma consciência ecológica, permitindo o contato de 
nossos alunos com ambientes naturais e favorecendo a formação e o exercício do protagonismo. 

FOCO PEDAGÓGICO Quando pensamos em Educação Ambiental, logo nos vem à mente estudar, conhecer os problemas que o homem vem 
causando ao meio ambiente. Além desta problemática, é também de extrema importância, conhecer a natureza em harmonia, saber 
como os seres se relacionam, como buscam o equilíbrio, saber que o homem faz parte dessa natureza e que precisa viver em 
harmonia com ela. A partir daí, conseguimos desenvolver nas crianças e adolescentes, a importância de se preservar essa harmonia 
para o bom equilíbrio do planeta. Todo o trabalho é pautado no conceito de ecologia profunda, a concepção que não separa os 
homens da natureza (A Teia da Vida - Fritjof Capra).  

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 

(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 valores universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade 
e sustentabilidade. 
 

(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e 
ideias resultantes de investigações científicas para 

(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) 



criar ou propor soluções para problemas diversos. 

. 
 

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, identificando os 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   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 

Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos 
que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, 
culturais e ambientais diversas, identificando e 
incorporando valores importantes para si e para o 

coletivo que assegurem a tomada de decisões 
conscientes, consequentes, colaborativas e 
responsáveis. 
 

(EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para problemas 
socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, 
nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos voltados ao bem comum. 
 

(EMIFCNT07) 
Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais relacionadas a fenômenos físicos, químicos e/ou 
biológicos. 
 

(EMIFCNT08) 
Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza para propor 
ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas socioculturais e problemas 
ambientais. 
. 

 

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.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes 
manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio 
de vivências presenciais e virtuais que ampliem a 

visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. 
 

(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. 
 

(EMIFCNT06) 
Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, considerando a 
aplicação de design de soluções e o uso de tecnologias digitais, programação e/ou pensamento 

computacional que apoiem a construção de protótipos, dispositivos e/ou equipamentos, com o intuito de 
melhorar a qualidade de vida e/ou os processos produtivos. 



 

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 Ecologia Profunda; Estilo de vida e o cuidado com o meio ambiente; Sustentabilidade; Ecologia integral, ecologia ambiental, econômica e social;  
Cultura do descarte; Amor às criaturas; Rede de interdependência. 

Avaliação A avaliação é qualitativa, fazendo uso de instrumentos formativos e de autoavaliação, como roda de conversa, registros estéticos ou escritos, 
observação direta, relatos dos professores e alunos e alguns instrumentos específicos dos projetos desenvolvidos. Dentre os critérios utilizados 
nesta avaliação, estão o envolvimento com as questões problematizadas, após a vivência do projeto e a compreensão dos objetivos do mesmo. 
Os conceitos serão materializados em três termos: DP - Domina o Processo; MP -  Melhorar o Processo; NA – Ainda não compreendeu o 
processo.  

Referências CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida - Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 16ª ed. São Paulo: Editora Pensamento-Cultrix LTDA, 2010.  
 
PAPA FRANCISCO. Carta Encíclica Laudato Si - Papa Francisco. 1ª ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2015.  
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