CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS
TECNOLOGIAS
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APROFUNDAMENTO DA ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS
TECNOLOGIAS E LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS
TEXTO INTRODUTÓRIO
O itinerário Formativo busca aprofundar, enriquecer e ampliar as aprendizagens dos estudantes,
promovidas pela Formação Geral, em articulação com temáticas contemporâneas relacionadas ao contexto
em que estão inseridos e aos seus interesses. É composto por unidades curriculares específicas das áreas
de conhecimento que compõem o Aprofundamento e por unidades curriculares comuns a todas as áreas:
Projeto de Vida (PV), Eletivas e Estudo Orientado.
De forma geral, o itinerário formativo tem os seguintes objetivos:





Aprofundar e ampliar as aprendizagens essenciais desenvolvidas na formação geral;
Consolidar a formação integral dos estudantes desenvolvendo a autonomia necessária para que
realizem seus PV;
Promover a incorporação de valores universais, ética, sustentabilidade, liberdade, democracia,
justiça social, pluralidade, solidariedade;
Desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e
heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações na escola, no trabalho e na vida.

O Aprofundamento deverá garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e o uso de metodologias
que favoreçam o protagonismo juvenil, por meio dos quatro eixos estruturantes, nos quais serão
desenvolvidas habilidades específicas e complementares, perpassando por diferentes situações de
aprendizagem, sendo elas a investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção
sociocultural, e empreendedorismo, a saber:








Investigação científica: propõem-se a ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a
realidade por meio de práticas e produções científicas. É importante ressaltar que o
desenvolvimento da investigação não está atrelado ao ambiente do laboratório, podendo explorar
outros ambientes. Oportuniza o desenvolvimento de um processo de iniciação científica em
profundidade, desenvolvendo um projeto de pesquisa, no formato de relatório, monografia ou
apresentação [...], com todo o rigor científico, por meio do caráter investigativo, levando a
desenvolver a habilidade do pensar e fazer científico, levando os estudantes a compreender
assuntos do seu cotidiano.
Processos criativos: tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar
projetos focados no uso da criatividade. Nesse eixo, os estudantes irão idealizar algo, criar algo
inédito e, dentro dessa criação, as ciências e outros componentes entram como colaboradores para
execução do processo criativo, podendo ser a criação de um livro, produção de uma campanha,
produção de ações mobilizadoras na escola ou comunidade. A proposta é criar soluções inovadoras
para solução de problemas identificados.
Mediação e intervenção sociocultural: busca ampliar a capacidade dos estudantes de realizar
projetos que contribuam com a sociedade e com o meio ambiente e tem como objetivo explorar a
habilidade da boa convivência, o respeito e a mediação de conflitos aplicados à vida real. É o
momento de se “colocar a mão na massa”, a partir do que criaram e aplicar na comunidade aquilo
que produziram.
Empreendedorismo: visa a expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos
das diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu PV. Agora
é o pensar no que será feito com isso, o que irão projetar, podendo ser algo pessoal ou não. Traçar
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metas para seus projetos, tais como dar continuidade aos estudos, participar de um projeto social
ou empreender um negócio.
Considerando a formação integral dos estudantes, a área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias em
parceria com a área de Linguagens e suas Tecnologias elaboraram o Aprofundamento O Esporte, a Ciência
e suas Linguagens que traz como proposta a aprendizagem de conteúdos relacionados à fisiologia
humana e à prática desportiva. A organização das unidades curriculares em torno deste tema permite ao
estudante compreender a relação entre a prática esportiva e a qualidade vida, considerando os valores
éticos e morais, além de desenvolver habilidades como a socialização, a cooperação, a solidariedade, a
disciplina, o espírito de equipe e tantos outros, essenciais para a formação integral do estudante.
A escolha do tema nasce da necessidade de potencializar a reflexão sobre as questões relacionadas à saúde
e à prática esportiva, que não estão somente ligadas aos componentes curriculares de Biologia e Educação
Física, mas presentes também nos demais componentes curriculares de Ciências da Natureza. Considerando
a proposta de aprofundar conhecimentos e habilidades, introduzidas na formação geral, optou-se pela
organização do itinerário em módulos trimestrais, na 2ª e 3ª série do Ensino Médio, com carga horária de
200h e 400h, respectivamente, nas séries. Os módulos trimestrais são compostos por unidades curriculares
articuladas de forma disciplinar, mas organizadas interdisciplinarmente entre áreas e componentes
curriculares, os quais proporcionarão uma formação integral ao estudante, ao longo do itinerário formativo.
Com isso em mente, a Língua Inglesa utiliza a metodologia CLIL (Content and Language Integrated
Learning), que é uma abordagem relativamente inovadora que tem como objetivo principal integrar a
aprendizagem dos objetos de conhecimento de uma determinada unidade curricular com a aprendizagem
de língua estrangeira (aqui, a Língua Inglesa), focando em ambas simultaneamente. Desse modo, o
estudante adquire habilidades da linguagem e, ao mesmo tempo, desenvolve conhecimentos e habilidades
da unidade em questão, de forma a potencializar uma aprendizagem natural e ativa.
A proposta de interdisciplinaridade entre os componentes curriculares possibilita ao estudante vivenciar a
interação em torno de uma mesma temática, visando ampliar, enriquecer e aprofundar as competências e
habilidades previstas na BNCC. Cabe ressaltar que o Aprofundamento é algo flexível e não deve ser algo
imutável. Ele pode ser revisado, adaptado e discutido sempre que possível, levando em consideração os
principais avanços, a partir do diagnóstico a respeito do perfil dos estudantes de cada unidade escolar. É de
extrema relevância, envolver os estudantes nas escolhas e tomadas de decisões, considerar o protagonismo
juvenil é colocá-lo no centro das discussões e alinhamentos da escola. Seu Projeto de Vida deve ser
considerado no momento da escolha dos Aprofundamentos e, principalmente, na elaboração de novos
Aprofundamentos que serão elaborados pelas unidades escolares posteriormente.
Foram elaborados os DETALHAMENTOS DO APROFUNDAMENTO, contendo as orientações para apoiar e
auxiliar o professor na organização de cada módulo. Os detalhamentos poderão ser materiais de referência
na construção de novas propostas pedagógicas, articulando eixos estruturantes envolvidos e suas
habilidades específicas, objetos de conhecimento com o detalhamento das possibilidades metodológicas,
avaliação com sugestão sobre o que se espera alcançar, formação do professor e sugestões de materiais de
apoio.
Por isso, é importante que as práticas pedagógicas realizadas em sala de aula sigam tendências de
metodologias contemporâneas, tais como as metodologias ativas, sala de aula invertida, aprendizagem
baseada em projetos (ou problemas), sequências didáticas, abordagem lúdicas, aulas de campo, jogos
pedagógicos, entre outras, a fim de enriquecer e criar um espírito científico nos estudantes (DELIZOICOV,
ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2018; BENDER, 2014; BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 2015; BORDENAVE
e PEREIRA, 2015; POZO e CRESPO, 2009).
Por fim, cada vez mais as tecnologias de informação e comunicação estão presentes na sala de aula, razão
pela qual não se pode refutá-las. No que diz respeito a essa temática, há três principais aspectos a serem

28

As

O Esporte, a Ciências e suas Linguagens

levados em consideração: o primeiro diz respeito ao uso de celular como instrumento de registro e coleta
de dados – fotografias, vídeos e áudios de relatos em aulas experimentais e aulas de campo; o segundo diz
respeito ao uso de aplicativos e jogos digitais, com fins pedagógicos e por fim, o uso de redes sociais em sala
de aula como forma de articulação dos espaços de aula com os espaços virtuais (BENDER, 2014; FRAGELLI,
2018; BACICH, TANZI NETO e TREVISANI, 2015).
Com base em Zabala (1998), salientamos que o processo de avaliação nesse novo modelo deve incluir
diferentes olhares individuais e coletivos, conteúdos atitudinais e procedimentais, além dos conteúdos
conceituais. Nesse sentido, tem-se os conteúdos atitudinais, considerando a Matriz de Saberes do Novo
Currículo, e conteúdos procedimentais, considerando o saber fazer que envolva tomar decisões e realizar
uma série de ações, de forma ordenada e não aleatória visando o atingimento das habilidades previstas em
cada eixo.

Fonte: Zabala (1998)
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ORGANIZAÇÃO GERAL DO APROFUNDAMENTO – 2ª SÉRIE
ORGANIZAÇÃO GERAL DO APROFUNDAMENTO
O Esporte, a Ciência e suas Linguagens
Série:
Perfil do Egresso:

2ª
O estudante egresso deste Aprofundamento terá uma formação voltada para
o desenvolvimento de competências relacionadas ao esporte, à saúde e à
ciência. Nesse contexto, o estudante terá insumos para entender e analisar a
relação entre a prática desportiva e a qualidade de vida. A abordagem e o
desenvolvimento dos conceitos desse aprofundamento têm como norteadores
a formação humanística, crítica e de responsabilidade social, uma vez que,
aliada ao aprofundamento dos conteúdos, estará à preocupação com a
aplicação prática e contextualizada de conhecimentos adquiridos, de modo a
contribuir com a sociedade. O estudante será capaz de atuar no mundo do
trabalho e das relações sociais com ética, atitudes e valores voltados para uma
sociedade justa, igualitária e sustentável; respeitar as diversidades humanas
e a natureza.

Área
conhecimento:

do

Objetivos
Itinerário:

do Promover a aprendizagem de conteúdos relacionados à fisiologia humana e a

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens e suas Tecnologias
prática desportiva. Compreender a relação entre a prática esportiva, a ciência
e a qualidade vida, considerando os valores éticos e morais, além de
desenvolver habilidades como a socialização, a cooperação, a solidariedade, a
disciplina, o espírito de equipe e tantos outros, essenciais para a formação
integral do estudante.
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Módulo I - O Corpo e as Atividades Físicas
Período: 1º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Morfologia
Humana &
Atividades
Físicas

Estudo das estruturas
anatômicas envolvidas
nas atividades Físicas

Aulas teóricas

Investigação Científica
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Práticas experimentais

Processos criativos

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Linguagens e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais
(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes
de investigações científicas para criar
ou propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções
criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las
em prática.
(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.

Habilidades específicas associadas aos
eixos
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos
naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais
(como softwares de simulação e de realidade
virtual, entre outros).
(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.

Temas
Integradores
TI04 - Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI05 - Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 – Saúde.
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Módulo I - O Corpo e as Atividades Físicas
Período: 1º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Química &
Esporte

Química dos materiais
esportivos

Aulas teóricas
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Aulas práticas

Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais
(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas diversos.

Habilidades específicas
associadas aos eixos
(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, identificando os
diversos pontos de vista e posicionandose mediante argumentação, com o
cuidado de citar as fontes dos recursos
utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de
diferentes mídias.

Temas
Integradores
TI04
Educação
alimentar e nutricional.
TI08 - Saúde.
TI10 - Educação para o
consumo consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência
e Tecnologia.
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Módulo I - O Corpo e as Atividades Físicas
Período: 1º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Enhance Much?
= Uso do Inglês
como
ferramenta de
integração

Prática de atividades, em
Língua Inglesa, voltadas
ao estudo das estruturas
anatômicas envolvidas
nas atividades físicas

Aulas teóricas e práticas

Investigação Científica
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Núcleos de Estudo
Oficinas.

Processos Criativos

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e considerando
dados e informações disponíveis em diferentes
mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/
ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), 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
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas
artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e
os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de diferentes línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou processos
criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um ou
mais campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.

TI01 – Direitos da
Criança
e
do
Adolescente.
TI04
–
Educação
Alimentar e Nutricional.
TI05 – Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 – Saúde.
TI09 – Vida Familiar e
Social.
TI12 – Trabalho, Ciência
e Tecnologia.
TI15 – Ética e Cidadania.
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Módulo I - O Corpo e as Atividades Físicas
Período: 1º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Rompendo os
limites do
esporte

Capacidades físicas:
noções gerais

Aulas práticas
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Capacidades físicas
aplicadas nas atividades
físicas.

Núcleos de Estudo e
Pesquisa
Oficinas

Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas
associadas aos eixos

Temas
Integradores

(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas diversos.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a
organização, o funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), situando-os no contexto de um
ou mais campos de atuação social e
considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar
hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos
materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em
movimento;
música;
linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), situando-os no contexto de um
ou mais campos de atuação social e
utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro,
língua(s)
e/
ou
linguagem(ns)
específicas,
visando
fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre
outras), 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.

TI05 - Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho,
Ciência e Tecnologia.
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Módulo II - A Fisiologia e os Esportes
Período: 2º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Morfologia
Humana &
Atividades
Físicas

Processos fisiológicos
envolvidos nas atividades
físicas

Aulas teóricas

InvestigaçãoCientífica

Aulas práticas e
experimentais

Processos criativos

40

Eixo Estruturante

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais
(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
valores
universais,
como
liberdade, democracia, justiça sociocultural,
pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar
ideias existentes e criar propostas, obras ou
soluções criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.

Habilidades específicas
associadas aos eixos
(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 procedimento
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,
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
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/o u
processos criativos por meio de fruição
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica
dos fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares d e
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCNT05)
Selecionar
e
mobiliza
intencionalmente
recursos
criativos
relacionados às Ciências da Natureza par a
resolver problemas reais do ambiente e d a
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.

Temas
Integradores
TI04
-Educação
Alimentar e Nutricional.
TI05
-Processo
de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 -Trabalho, Ciência
e Tecnologia
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Módulo II - A Fisiologia e os Esportes
Período: 2º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Química &
Esporte

Bioquímica do exercício
físico

Aulas teóricas
Aulas práticas

Eixo Estruturante
Investigação
Científica
Processos Criativos
Mediação e Intervenção
Sociocultural
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais
(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 valores universais, como
liberdade, democracia, justiça sociocultural,
pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos
e ideias resultantes de investigações científicas
para criar ou propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar
ideias existentes e criar propostas, obras ou
soluções criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo
com empatia, flexibilidade e resiliência para
promover o diálogo, a colaboração, a mediação e
resolução de conflitos, o combate ao preconceito e
a valorização da diversidade.
(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.

Habilidades específicas
associadas aos eixos
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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 fenômeno
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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processo
criativos por meio de fruição, vivências e reflexã o
crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou
de processos tecnológicos, com ou sem o uso d
e
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCNT05)
Selecionar
e
mobiliza
intencionalmente recursos criativos relacionados à
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.
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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e de natureza ambiental
relacionados às Ciências da Natureza.

Temas
Integradores
TI04 - Educação alimentar e
nutricional.
TI08 - Saúde.
TI10 -Educação para
consumo consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
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Módulo II – A Fisiologia e os Esportes
Período: 2º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Enhance
Much?= Uso do
Inglês como
ferramenta de
integração

Prática de atividades, em
Língua Inglesa, voltadas
ao estudo do Exercício
físico e envelhecimento
nos diversos países que
falam Inglês.

Aulas teóricas e práticas

InvestigaçãoCientífica

Núcleos de Estudo

Processos Criativos
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Oficinas.

Eixo Estruturante

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções
criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados
e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras),
situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido
de enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre
outras), situando-os no contexto de um ou mais campos
de atuação social e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ ou
linguagem(ns) específicas, visando fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados
e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras),
identificando os diversos pontos de vista e posicionandose mediante argumentação, com o cuidado de citar as
fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais
e/ou
corporais,
ampliando
o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os
recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente,
em um ou mais campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens corporais
e do movimento, entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando
as diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), em um ou mais campos de
atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar
comum e o clichê.

TI01 – Direitos da
Criança
e
do
Adolescente.
TI04
–
Educação
Alimentar e Nutricional.
TI05 – Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 – Saúde.
TI09 – Vida Familiar e
Social.
TI12 – Trabalho, Ciência
e Tecnologia.
TI15 – Ética e Cidadania.
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Módulo II – A Fisiologia e os Esportes
Período: 2º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Rompendo os
limites do
esporte

Princípios básicos e
efeitos do treinamento
físico: fisiológico,
morfológico e
psicossocial.

Aulas práticas

InvestigaçãoCientífica

Exercício físico e
envelhecimento.

Oficinas
Aulas
expositivas/dialogadas
Rodas de conversa
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Processos CriativosMediação e

Intervenção
Sociocultural
Empreendedorismo

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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
valores
universais,
como
liberdade,
democracia, justiça sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações, conhecimentos e
ideias
resultantes
de
investigações científicas para
criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05)
Questionar,
modificar e adaptar ideias
existentes e criar propostas, obras
ou soluções criativas, originais ou
inovadoras,
avaliando
e
assumindo riscos para lidar com
as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização,
o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto
de um ou mais campos de atuação social e
considerando dados e informações disponíveis em
diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados
nas diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), situandoos no contexto de um ou mais campos de atuação
social e utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre português
brasileiro, língua(s) e/ ou linguagem(ns)
específicas, visando fundamentar reflexões e
hipóteses sobre a organização, o funcionamento
e/ou os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento,
entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre obras ou eventos de
diferentes práticas artísticas, culturais e/ou
corporais, ampliando o repertório/domínio
pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s)
língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.

TI04
Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI05 Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 Saúde.
TI12
Trabalho,
Ciência e Tecnologia
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Habilidades associadas às
competências gerais
(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar
a situação, a opinião e o sentimento do
outro, agindo com empatia, flexibilidade
e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de
conflitos, o combate ao preconceito e a
valorização da diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais com
confiança para superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais
e
profissionais, agindo de forma proativa e
empreendedora e perseverando em
situações de estresse, frustração,
fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo para estabelecer e
adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para
realizar projetos pessoais e produtivos
com foco, persistência e efetividade.
(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.
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Habilidades específicas associadas aos
eixos
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em um ou mais
campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de
mediação e intervenção por meio de práticas
de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para propor ações
individuais e/ ou coletivas de mediação e
intervenção sobre formas de interação e de
atuação social, artístico-cultural ou ambiental,
visando colaborar para o convívio
democrático e republicano com a diversidade
humana e para o cuidado com o meio
ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sociocultural e
ambiental, selecionando adequadamente
elementos das diferentes linguagens.
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades
conhecimentos e recursos relacionados às
várias linguagens podem ser utilizados na
concretização de projetos pessoais ou
produtivos,
considerando
as
diversas
tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para desenvolver um
projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as práticas de
linguagens socialmente relevantes, em
diferentes campos de atuação, para formular
propostas concretas, articuladas com o
projeto de vida.

Temas
Integradores

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Módulo III – Bioquímica dos Exercícios
Período: 3º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Morfologia
Humana &
Atividades
Físicas

Componentes orgânicos e
inorgânicos presentes na
alimentação humana

Aulas teóricas e
Práticas experimentais

Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica
Processos criativos

Grupos de Estudo
Mediação e Intervenção
Sociocultural

Empreendedorismo
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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
valores
universais,
como
liberdade,
democracia, justiça sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações, conhecimentos e
ideias
resultantes
de
investigações científicas para
criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05)
Questionar,
modificar e adaptar ideias
existentes e criar propostas, obras
ou soluções criativas, originais ou
inovadoras,
avaliando
e
assumindo riscos para lidar com
as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre a dinâmica dos fenômenos
naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou
sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais
(como softwares de simulação e de realidade
virtual, entre outros).
(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.
(EMIFCNT07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais relacionadas a
fenômenos físicos, químicos e/ou biológicos.

TI04-Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI05 - Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho,
Ciência e Tecnologia.
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas
associadas aos eixos

(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
situação, a opinião e o sentimento do outro,
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a colaboração, a
mediação e resolução de conflitos, o combate
ao preconceito e a valorização da diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar qualidades
e fragilidades pessoais com confiança para
superar desafios e alcançar objetivos pessoais
e profissionais, agindo de forma proativa e
empreendedora e perseverando em situações
de
estresse,
frustração,
fracasso
e
adversidade.
(EMIFCG11)
Utilizar
estratégias
de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo para estabelecer e
adaptar
metas,
identificar
caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para realizar
projetos pessoais e produtivos com foco,
persistência e efetividade.
(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.

(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar
estratégias
de
mediação
e
intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e ambiental
relacionados às Ciências da Natureza.
(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e
recursos das Ciências da Natureza
para desenvolver um projeto pessoal
ou um empreendimento produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as
Ciências da Natureza e suas
Tecnologias para formular propostas
concretas, articuladas com o projeto
de vida.

Temas
Integradores

51

Módulo III – Bioquímica dos Exercícios
Período: 3º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Química &
Esporte

Alimentação & energia

Aulas teóricas

Investigação científica

Aulas práticas

Processos criativos

Eixo Estruturante

Mediação e Intervenção
Sociocultural
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos
fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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

TI04 -Educação
alimentar
e
nutricional.
TI08 - Saúde.
TI10 -Educação
para o consumo
consciente.
TI12 -Trabalho,
Ciência
e
Tecnologia
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas
associadas aos eixos

(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
situação, a opinião e o sentimento do outro,
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a colaboração, a
mediação e resolução de conflitos, o combate
ao preconceito e a valorização da diversidade.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar
estratégias
de
mediação
e
intervenção para resolver problemas
de natureza sociocultural e de
natureza ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.
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Temas
Integradores

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Módulo III – Bioquímica dos Exercícios
Período: 3º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Enhance Much?
= Uso do Inglês
como
ferramenta de
integração

Prática de atividades, em
Língua Inglesa, voltadas à
alimentação humana.

Aulas teóricas e práticas

InvestigaçãoCientífica

Núcleos de Estudo

Processos Criativos

Eixo Estruturante

Oficinas
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou
soluções
criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e considerando
dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/
ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas
artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e
os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de diferentes línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou processos
criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um ou
mais campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
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Temas
Integradores

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Módulo III – Bioquímica dos Exercícios
Período: 3º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Rompendo os
limites do
esporte

Alimentação e exercício
físico;

Núcleos de Estudo e
Pesquisa;

As atividades físicas e os
exercícios físicos:
implicações na obesidade
e no emagrecimento.

Oficinas;
Seminários;
Observatórios

Eixo Estruturante
Investigação
Científica
Processos Criativos
Mediação
e
Sociocultural

Intervenção

Empreendedorismo

Aulas práticas
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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
valores
universais,
como
liberdade,
democracia, justiça sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações, conhecimentos e
ideias
resultantes
de
investigações científicas para
criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05)
Questionar,
modificar e adaptar ideias
existentes e criar propostas, obras
ou soluções criativas, originais ou
inovadoras,
avaliando
e
assumindo riscos para lidar com
as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização,
o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto
de um ou mais campos de atuação social e
considerando dados e informações disponíveis em
diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados
nas diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), situandoos no contexto de um ou mais campos de atuação
social e utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base
em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em
fontes confiáveis, informações sobre português
brasileiro, língua(s) e/ ou linguagem(ns)
específicas, visando fundamentar reflexões e
hipóteses sobre a organização, o funcionamento
e/ou os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento,
entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição, vivências
e reflexão crítica sobre obras ou eventos de
diferentes práticas artísticas, culturais e/ou
corporais, ampliando o repertório/domínio
pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s)
língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.

TI04-Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI05-Processo
de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho,
Ciência e Tecnologia
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Habilidades associadas às
competências gerais
(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar
a situação, a opinião e o sentimento do
outro, agindo com empatia, flexibilidade
e resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de
conflitos, o combate ao preconceito e a
valorização da diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais com
confiança para superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais
e
profissionais, agindo de forma proativa e
empreendedora e perseverando em
situações de estresse, frustração,
fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo para estabelecer e
adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para
realizar projetos pessoais e produtivos
com foco, persistência e efetividade.
(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.

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em um ou mais
campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de
mediação e intervenção por meio de práticas
de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para propor ações
individuais e/ ou coletivas de mediação e
intervenção sobre formas de interação e de
atuação social, artístico-cultural ou ambiental,
visando colaborar para o convívio
democrático e republicano com a diversidade
humana e para o cuidado com o meio
ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sociocultural e
ambiental, selecionando adequadamente
elementos das diferentes linguagens.
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades
conhecimentos e recursos relacionados às
várias linguagens podem ser utilizados na
concretização de projetos pessoais ou
produtivos,
considerando
as
diversas
tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para desenvolver um
projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais
ou produtivos, utilizando as práticas de
linguagens socialmente relevantes, em
diferentes campos de atuação, para formular
propostas concretas, articuladas com o
projeto de vida.
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Detalhamento do Aprofundamento- Unidades Curriculares
Unidade Curricular
Série

MORFOLOGIA HUMANA & ATIVIDADES FÍSICAS
2ª

1º trimestre: Morfologia Externa & Exercícios
- Estrutura óssea
- Tecido Muscular
- Doenças que afetam o sistema locomotor (artrites, artroses...)
2º trimestre: Respostas fisiologias ao exercício
Detalhes dos objetos - Respiração e atividade física
de conhecimento - Processos digestivos
- Sistema Excretor
3º trimestre: Alimentação saudável & Atividades Físicas
- Alimentação (carboidratos, lipídios, proteínas)
- Água e sais minerais
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
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Nome do eixo
Investigação
científica

Objetivo do eixo
• Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a
interpretação de ideias, fenômenos e processos;
• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico;
• Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de
investigação voltados à compreensão e enfrentamento de
situações cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade
de vida da comunidade.

Processos Criativos • Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias
e as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los para a criação
de processos e produtos criativos;
• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo;

Eixos
estruturantes

• Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de
criação e produção voltados à expressão criativa e/ou à
construção de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do trabalho.
Mediação e
Intervenção
Sociocultural

• Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida
dos seres humanos e do planeta em nível local, regional,
nacional e global, e compreender como podem ser utilizados
em diferentes contextos e situações;
• Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação
sociocultural;
• Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar
conflitos, promover entendimentos e propor soluções para
questões e problemas socioculturais e ambientais identificados
em suas comunidades.

Empreendedorismo • Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao
mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
• Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento,
empreendedorismo e projeto de vida;
• Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar
iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, voltadas
a viabilizar projetos pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o uso de
tecnologias variadas.
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Habilidades específicas
(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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza
sociocultural e ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas
Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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Possibilidades
metodológicas

Avaliação

Formação dos
professores que
poderão atuar na
UC

Sugestões de
materiais de apoio

As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços
dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para
o desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores,
celulares e aplicativos, aparelhos multimídia.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a
utilização de documentários e animações, pinturas de artista internacionais ou
locais, que utilizem animais, plantas ou biomas como tema e ou personagens,
para que as informações obtidas no aprofundamento possam ser identificadas
nessa forma de representação.
Sugestão de Aulas Práticas:
 Estudo dos principais ossos do corpo humano envolvidos nos
processos de locomoção, para compreensão do papel dos ossos na
realização de atividades física;
 Estudo dos principais ossos do corpo humano envolvidos nos
processos de locomoção, para compreensão do papel dos ossos na
realização de atividades física;
 Comparação de estruturas óssea em diferentes fases do
desenvolvimento humano;
 Observação das estruturas locomotoras em outras espécies;
 Estudo dos principais sistemas e compreensão de sua influência sobre
o desenvolvimento de atividades físicas;
 Desenvolvimento de cardápios e/ou receitas saudáveis.
As avaliações propostas têm como objetivo verificar o desenvolvimento de
habilidades específicas pelos estudantes através dos estudos desenvolvidos em
cada objeto de conhecimento. Sendo que ao final dessa unidade curricular
espera-se que o estudante seja capaz de:
 Identificar os principais ossos e músculos envolvidos nas práticas de
atividades físicas;
 Comparar as variações estruturais nas diferentes fases do
desenvolvimento humano e de outras espécies;
 Reconhecer a importância da alimentação saudável e da prática de
atividades físicas para uma vida saudável.
Licenciatura em Ciências biológicas (Biologia)
Sites:
www.sobiologia.com.br
www.planetabio.com
Livros:
LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.3. Ed. Saraiva, 2016
AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto, vol.2. Ed.Moderna, 2013
LARSON, A.H.J.; CLEVELAND,P.; ROBERTS, L.S. Princípios Integrados de
Zoologia - 16ª Ed. 2016
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Unidade Curricular

Química & Esporte

Série

2ª
1º trimestre: Química dos materiais esportivos
- Polímeros,
- Elastômeros
- Plásticos
- Fibras
- Constituição dos materiais e vestimentas esportivas

Objetos de
conhecimento

2º trimestre: Bioquímica do exercício físico
- Introdução a Bioquímica
- Biomoléculas e energia
- Degradação de carboidratos, gorduras e proteínas
3º trimestre: Alimentação & energia
- Valor calórico de alimentos
- Processos químicos de obtenção de energia através de alimentos
- Termoquímica dos alimentos
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Nome do eixo
Investigação
Científica

Processos criativos

Eixos
estruturantes

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

Empreendedorismo

Objetivo do eixo
 Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a
interpretação de ideias, fenômenos e processos;
 Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer
científico;
 Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria da
qualidade de vida da comunidade.
Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a

cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre como
utilizá-los para a criação de processos e produtos
criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e

fazer criativo;

Utilizar esses conhecimentos e habilidades em
processos de criação e produção voltados à expressão
criativa e/ou à construção de soluções inovadoras para
problemas identificados na sociedade e no mundo do
trabalho.
Aprofundar conhecimentos sobre questões que

afetam a vida dos seres humanos e do planeta em nível
local, regional, nacional e global, e compreender como
podem ser utilizados em diferentes contextos e
situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência

e atuação sociocultural;

Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
mediar conflitos, promover entendimentos e propor
soluções para questões e problemas socioculturais e
ambientais identificados em suas comunidades.
 Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto,
ao mundo do trabalho e à gestão de iniciativas
empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres
humanos, na sociedade e no meio ambiente;
 Ampliar
habilidades
relacionadas
ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de
vida;
 Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos
diversos, voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de processos e
produtos com o uso de tecnologias variadas.
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Habilidades específicas
(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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza
sociocultural e de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas
Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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Possibilidades
metodológicas

As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços
dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para
o desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores,
celulares e aplicativos, aparelhos multimídia.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a
utilização de documentários e animações.
Sugestão de Aulas Práticas:
 Produção de plástico através do amido de batatas
 Produção de slime através de colar escolar
 Teste de resistência e absorção de líquidos em tecidos naturais e
sintéticos
 Determinação do valor energético dos alimentos
Sugestão de Atividades de Mediação:
Grupo de debate, junto a comunidade escolar, sobre composição dos materiais
utilizados no cotidiano e a contribuição da química no desenvolvimento de
novos materiais, colaborando para a melhoria da qualidade de vida e das
práticas esportivas.
Atividades de conscientização, junto à comunidade escolar, sobre a alimentação
saudável, o valor nutricional dos alimentos e doenças que podem ser causadas
pelo consumo elevado de alimentos processados e ultra calóricos.
Clube de ciências para debater com a comunidade escolar, numa abordagem
química, a importância da alimentação práticas esportivas.

Avaliação

Formação dos
professores que
poderão atuar
na UC

Sugestões de
materiais de
apoio

As avaliações propostas têm como objetivo verificar o desenvolvimento de
habilidades específicas pelos estudantes através dos estudos desenvolvidos em
cada objeto de conhecimento. Sendo que ao final desta unidade curricular
espera-se que o estudante seja capaz de conseguir desenvolver as habilidades e
competências relacionadas às características químicas dos diversos tipos de
Polímeros, Elastômeros, Plásticos e Fibras, identificando sua aplicação no
cotidiano e nos esportes.

Licenciatura em Química
https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV
073_MD4_SA16_ID7905_10102017185558.pdf
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/6684/ROCHA,%20THAIS%20
RIOS%20DA.pdf?sequence=1
http://edit.sbq.org.br/anexos/quimica_esporte.pdf
https://impulsiona.org.br/a-quimica-no-futebol/
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/6684
http://quimicapontocomo.blogspot.com/2011/04/quimica-no-esporte.html
http://www.cbat.org.br/anad/responsabilidades.asp
http://www.abcd.gov.br/
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Unidade Curricular
Série

ENHANCE MUCH?= USO DO INGLÊS COMO FERRAMENTA DE
INTEGRAÇÃO
2ª
1º trimestre: Prática de atividades, em Língua Inglesa, voltadas ao
estudo das estruturas anatômicas envolvidas nas atividades físicas.
- Partes do corpo: estrutura óssea, músculos.
- Verbos de movimentos locomotores. Prática desses verbos.

Objetos de
conhecimento

2º trimestre: Prática de atividades, em Língua Inglesa, voltadas ao
estudo do Exercício físico e envelhecimento nos diversos países que
falam Inglês.
- A atividade física nos países que têm o Inglês como língua materna.
- A prática de atividades físicas diversas.
3º trimestre: Prática de atividades, em Língua Inglesa, voltadas à
alimentação humana.
- Os alimentos.
- Receitas saudáveis.
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Nome do eixo

Objetivo do eixo




Investigação científica





Processos Criativos



Eixos estruturantes


Mediação e Intervenção
Sociocultural








Empreendedorismo


Aprofundar conceitos fundantes das ciências para
a interpretação de ideias, fenômenos e processos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer científico;
Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.

Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a
cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre
como utilizá-los para a criação de processos e
produtos criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer criativo;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades em
processos de criação e produção voltados à
expressão criativa e/ou à construção de soluções
inovadoras para problemas identificados na
sociedade e no mundo do trabalho
Aprofundar conhecimentos sobre questões que
afetam a vida dos seres humanos e do planeta em
nível local, regional, nacional e global, e
compreender como podem ser utilizados em
diferentes contextos e situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e
atuação sociocultural;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
mediar conflitos, promover entendimentos e
propor soluções para questões e problemas
socioculturais e ambientais identificados em suas
comunidades.
Aprofundar conhecimentos relacionados a
contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
Ampliar
habilidades
relacionadas
ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto
de vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com
propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos
pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o
uso de tecnologias variadas.
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Habilidades específicas
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um
ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre português brasileiro,
língua(s) e/ ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social,
recursos criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), para participar de projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um ou mais campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e
intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem para propor ações individuais e/ ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de
interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio
democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental,
selecionando adequadamente elementos das diferentes linguagens.

(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias
linguagens podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens
socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.
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e suas Tecnologias
As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços
dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para o
desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores, celulares
e aplicativos, aparelhos multimídia. Todas as aulas em Língua Inglesa devem
respeitar o que foi passado nas aulas dos outros componentes curriculares deste
itinerário, como forma de aprofundamento, em outra língua, do que foi aprendido.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a utilização
de documentários e animações, todos em Língua Inglesa.
Sugestão de Aulas Práticas com a utilização do Inglês como meio de comunicação:
 O entendimento do corpo humano: documentários, confecção do corpo
humano;
 Músculos e suas funções;
 Atividade prática dos verbos de movimentos locomotores;
 Confecção de flyers como forma de conscientização da prática de diversas
atividades físicas;
 Os alimentos: nomes, funções. Documentários, artigos e produção;
 Confecção de receitas de alimentação saudável.

Possibilidades
metodológicas

Ao final dessa unidade curricular o aluno deve conseguir desenvolver as
habilidades e competências básicas relacionadas às quatro habilidades de Língua
Inglesa (ouvir, falar, ler e escrever) relacionadas ao funcionamento do corpo e a
prática de atividade corporal.

Avaliação

Formação dos
professores que
poderão atuar
na UC

Sugestões
materiais
apoio

de
de

Licenciatura em Letras Português/ Inglês; Outras licenciaturas contanto que o
professor tenha o nível de proficiência B2/C1 de acordo com o Quadro Europeu
Comum de Referência para Línguas, devidamente comprovado.
https://agendaweb.org/
https://www.youtube.com/
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/
https://www.lcps.org/Page/51785
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/
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Unidade Curricular

ROMPENDO OS LIMITES DO ESPORTE

Série

2ª
1º trimestre:
 Capacidades físicas: noções gerais;
 Capacidades físicas aplicadas nas atividades físicas.
 Atributos físicos treináveis num organismo humano (andar,
correr, saltar, nadar, equilibrar, etc.).
 Funções orgânicas relacionadas às atividades motoras.
 Aspectos relacionados com a boa postura e sua importância para a
saúde.

Objetos
conhecimento

de

2º trimestre:
 Princípios básicos e efeitos do treinamento físico: fisiológico,
morfológico e psicossocial.
 Funcionamento do movimento humano, de forma a reconhecer e
modificar as atividades corporais.
 Principais sistemas fisiológicos envolvidos no movimento humano,
permitindo maior autonomia na prática de atividades físicas.
 Noções conceituais de esforço, intensidade e frequência aplicadas às
práticas corporais.
 Exercício físico e envelhecimento.
 Processo de envelhecimento por meio do conhecimento das
alterações fisiológicas.
3º trimestre:
 Alimentação e exercício físico;
 Alimentação e atividades corporais – relação dos efeitos sobre a
própria saúde.
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As atividades físicas e os exercícios físicos: implicações na obesidade
e no emagrecimento.
Importância da alimentação nos diferentes tipos de atividades físicas.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Nome do eixo

Objetivo do eixo




Investigação científica





Processos Criativos



Eixos estruturantes



Mediação e Intervenção
Sociocultural








Empreendedorismo


Aprofundar conceitos fundantes das ciências para
a interpretação de ideias, fenômenos e processos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer científico;
Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.

Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a
cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre
como utilizá-los para a criação de processos e
produtos criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer criativo;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades em
processos de criação e produção voltados à
expressão criativa e/ou à construção de soluções
inovadoras para problemas identificados na
sociedade e no mundo do trabalho
Aprofundar conhecimentos sobre questões que
afetam a vida dos seres humanos e do planeta em
nível local, regional, nacional e global, e
compreender como podem ser utilizados em
diferentes contextos e situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e
atuação sociocultural;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
mediar conflitos, promover entendimentos e
propor soluções para questões e problemas
socioculturais e ambientais identificados em suas
comunidades.
Aprofundar conhecimentos relacionados a
contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
Ampliar
habilidades
relacionadas
ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto
de vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com
propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos
pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o
uso de tecnologias variadas.
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Habilidades específicas
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto
de um ou mais campos de atuação social e considerando dados e informações disponíveis em
diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situandoos no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens
adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica,
exploratória, de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre português
brasileiro, língua(s) e/ ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos
materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e
reflexão crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais,
ampliando o repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou
da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social,
recursos criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), para participar de projetos e/ou processos
criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), em um ou mais campos de atuação social,
combatendo a estereotipia, o lugar comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e
intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem para propor ações individuais e/ ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas
de interação e de atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio
democrático e republicano com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental,
selecionando adequadamente elementos das diferentes linguagens.

(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias
linguagens podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de
linguagem para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens
socialmente relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.
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Aulas práticas; Núcleos de Estudo e Pesquisa; Oficinas; Clubes; Laboratórios de
pesquisas; Aulas expositivas/dialogadas; Rodas de conversa; Seminários;
Observatórios; entre outros.

Possibilidades
metodológicas

As avaliações devem ser processuais, com rubricas vinculadas às habilidades
associadas às competências gerais e aos eixos.

Avaliação

Formação dos
professores que
poderão atuar
na UC

Licenciatura em Educação Física

Sites:
Websites com conteúdos educacionais.

Sugestões de
materiais de
apoio
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ORGANIZAÇÃO GERAL DO APROFUNDAMENTO- 3ª SÉRIE
O Esporte, a Ciência e suas Linguagens
3ª

Série:

Perfil do Egresso:

Área
conhecimento:

Objetivos
Itinerário:
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O estudante egresso deste Aprofundamento terá uma formação voltada para o
desenvolvimento de competências relacionadas ao esporte, à saúde e à ciência.
Nesse contexto, o estudante terá insumos para entender e analisar a relação
entre a prática desportiva e a qualidade de vida. A abordagem e o
desenvolvimento dos conceitos desse aprofundamento têm como norteadores
a formação humanística, crítica e de responsabilidade social, uma vez que,
aliada ao aprofundamento dos conteúdos, estará à preocupação com a
aplicação prática e contextualizada de conhecimentos adquiridos, de modo a
contribuir com a sociedade. O estudante será capaz de atuar no mundo do
trabalho e das relações sociais com ética, atitudes e valores voltados para uma
sociedade justa, igualitária e sustentável; respeitar as diversidades humanas e
a natureza.

do Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens e suas Tecnologias

do

Promover a aprendizagem de conteúdos relacionados à fisiologia humana e a
prática desportiva.
Compreender a relação entre a prática esportiva, a ciência e a qualidade vida,
considerando os valores éticos e morais, além de desenvolver habilidades
como a socialização, a cooperação, a solidariedade, a disciplina, o espírito de
equipe e tantos outros, essenciais para a formação integral do estudante.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO I – Anabolizantes e Dosagens Hormonais no Esporte
Período: 1º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Morfologia
Humana &
Atividades
Físicas

Suplementos e
anabolizantes
Efeitos da utilização
desses compostos no
metabolismo humano

Grupo de estudo

InvestigaçãoCientífica

Práticas experimentais

Processo criativo

Eixo Estruturante
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Habilidades associadas às
competências gerais
(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
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Habilidades específicas associadas
aos eixos
(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 hipótese s
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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica
dos fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros)
(EMIFCNT05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente
recursos
criativos
relacionados às Ciências da Natureza para
resolver problemas reais do ambiente e da
sociedade, explorando e contrapondo diversa s
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.

Temas Integradores
TI04 - Educação Alimentar e
Nutricional.
TI05
Processo
de
Envelhecimento, Respeito e
Valorização do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO I – Anabolizantes e Dosagens Hormonais no Esporte
Período: 1º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Da mecânica a
Biomecânica

A Mecânica do corpo
humano

Aulas expositivas /
dialogadas

Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica

Seminários

Processos criativos

Atividades práticas

Mediação e Intervenção
Sociocultural
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Habilidades associadas às
competências gerais
(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 valores
universais, como liberdade, democracia, justiça
sociocultural, pluralidade, solidariedade e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar
ideias existentes e criar propostas, obras ou
soluções criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
situação, a opinião e o sentimento do outro,
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a colaboração, a
mediação e resolução de conflitos, o combate ao
preconceito e a valorização da diversidade.
(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.
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Habilidades específicas associadas
aos eixos
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processo
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/o u
de processos tecnológicos, com ou sem o uso d e
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares d e
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCNT05)
Selecionar
e
mobiliza
intencionalmente recursos criativos relacionados às
Ciências da Natureza para resolver problemas reais d o
ambiente e da sociedade, explorando e contrapond o
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.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver problemas de
natureza sociocultural e ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.

Temas
Integradores
TI03
Educação
Ambiental
TI09 - Vida Familiar e
Social
TI10 - Educação para o
Consumo
TI12 - Trabalho, Ciência
e Tecnologia
TI14 - Trabalho e
Relação de Poder

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO I - ANABOLIZANTES E DOSAGENS HORMONAIS NO ESPORTE
Período: 1º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Química &
Esporte

Doping no esporte

Aulas teóricas

Investigação Científica

Aulas práticas

Processos Criativos

Núcleo de Estudos e
Pesquisa

Mediação e Intervenção
Sociocultural

Eixo Estruturante
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Habilidades associadas às
competências gerais
(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 valores
universais, como liberdade, democracia, justiça
sociocultural, pluralidade, solidariedade e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar
ideias existentes e criar propostas, obras ou
soluções criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
situação, a opinião e o sentimento do outro,
agindo com empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a colaboração, a
mediação e resolução de conflitos, o combate ao
preconceito e a valorização da diversidade.
(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.
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Habilidades específicas associadas
aos eixos
(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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 o u
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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processo
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/o u
de processos tecnológicos, com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares d e
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(EMIFCNT05)
Selecionar
e
mobiliza
intencionalmente recursos criativos relacionados às
Ciências da Natureza para resolver problemas reais d o
ambiente e da sociedade, explorando e contrapond o
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.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver problemas de
natureza sociocultural e ambiental relacionados às
Ciências da Natureza.

Temas
Integradores
TI04
Educação
alimentar e nutricional.
TI08 - Saúde.
TI10 - Educação para o
consumo consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência
e Tecnologia.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO I- ANABOLIZANTES E DOSAGENS HORMONAIS NO ESPORTE
Período: 1º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Enhance
Much?= Uso do
Inglês como
ferramenta de
integração

Uso de cognatos,
conhecimento prévio e
informações para
compreensão de rótulos.
Práticas de leitura e
produção escrita- criação
de rótulos

Tipo de Unidade
curricular sugerida
Aulas
teóricas
práticas;

e

Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica
Processos criativos
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Habilidades associadas
às competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

(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 valores
universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações, conhecimentos e
ideias
resultantes
de
investigações científicas para
criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05)
Questionar,
modificar e adaptar ideias
existentes e criar propostas,
obras ou soluções criativas,
originais
ou
inovadoras,
avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e
colocá-las em prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e considerando
dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/
ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas
artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e
os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de diferentes línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou processos
criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um ou
mais campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
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Temas Integradores
TI04 – Educação Alimentar e
Nutricional.
TI06 – Educação em Direitos
Humanos.
TI08 – Saúde.
TI09 – Vida Familiar e Social.
TI12 – Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI15 – Ética e Cidadania.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO 1 – ANABOLIZANTES E DOSAGENS HORMONAIS NO ESPORTE
Período: 1º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Rompendo os
limites do
esporte

Substâncias nocivas ao
organismo;

Laboratórios de
pesquisas

Uso de anabolizantes.

Aulas
expositivas/dialogadas

Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica
Processo criativo

Seminários
Atividades práticas.
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Habilidades associadas
às competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

(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 valores
universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações, conhecimentos e
ideias
resultantes
de
investigações científicas para
criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05)
Questionar,
modificar e adaptar ideias
existentes e criar propostas,
obras ou soluções criativas,
originais
ou
inovadoras,
avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e
colocá-las em prática.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e considerando
dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de
sentido de enunciados e discursos materializados nas
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/
ou linguagem(ns) específicas, visando fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre obras ou eventos de diferentes práticas
artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e
os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de atuação
social, recursos criativos de diferentes línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou processos
criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; línguas; linguagens
corporais e do movimento, entre outras), em um ou
mais campos de atuação social, combatendo a
estereotipia, o lugar comum e o clichê.
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Temas Integradores
TI04 - Educação Alimentar e
Nutricional.
TI05
Processo
de
Envelhecimento, Respeito e
Valorização do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO II – Predisposição Genética & Esporte
Período: 2º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Morfologia
Humana &
Atividades
Físicas

Variação morfológica e
fisiológicas e genéticas
que interferem na
execução de atividades
físicas.

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Práticas experimentais

InvestigaçãoCientífica

Aulas teóricas

Processos criativos
Mediação e Intervenção
Sociocultural
Empreendedorismo
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

Temas
Integradores

(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
valores
universais,
como
liberdade, democracia, justiça sociocultural,
pluralidade, solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou propor
soluções para problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar
ideias existentes e criar propostas, obras ou
soluções criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos
fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.

TI04
Educação
Alimentar e Nutricional.
TI05 - Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho, Ciência
e Tecnologia.
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

(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.
(EMIFCG08) Compreender e considerar a
situação, a opinião e o sentimento do
outro, agindo com empatia, flexibilidade e
resiliência para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução de
conflitos, o combate ao preconceito e a
valorização da diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais com
confiança para superar desafios e alcançar
objetivos pessoais e profissionais, agindo
de forma proativa e empreendedora e
perseverando em situações de estresse,
frustração, fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo para estabelecer e
adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para realizar
projetos pessoais e produtivos com foco,
persistência e efetividade.
(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.

(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver
problemas de natureza sociocultural e de
natureza ambiental relacionados às Ciências
da Natureza.
(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza para desenvolver
um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCNT12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.

Temas
Integradores
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MÓDULO II – Predisposição Genética & Esporte
Período: 2º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Da mecânica a
Biomecânica

As Leis da Física nos
esportes

Aulas expositivas /
dialogadas
Seminários
Atividades práticas
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Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica
Processos criativos

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais
(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.

Habilidades específicas associadas
aos eixos
(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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica
dos fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros)
(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.

Temas Integradores
TI03 - Educação Ambiental
TI09 - Vida Familiar e Social
TI1o. Educação para o
Consumo
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
TI14 - Trabalho e Relação de
Poder
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MÓDULO II – Predisposição Genética & Esporte
Período: 2º Trimestre
Série: 2ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Química &
Esporte

A Química dos recordes

Aulas teóricas

Investigação científica

Aulas práticas

Processos criativos

Grupos de estudos
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

(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 valores universais,
como liberdade, democracia, justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes
de investigações científicas para
criar ou propor soluções para
problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar
e adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções
criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las
em prática.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica
dos fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.

Temas Integradores
TI04 - Educação alimentar e
nutricional.
TI08 - Saúde.
TI10 - Educação para o
consumo consciente.
TI12 - Trabalho, Ciência e
Tecnologia.
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MÓDULO II- Predisposição Genética & Esporte
Período: 2º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Enhance
Much?= Uso do
Inglês como
ferramenta de
integração

O uso de recursos áudiovisuais na compreensão
da ingestão hormonal no
organismo.

Aulas práticas

InvestigaçãoCientífica

Aulas expositivas/
dialogadas.

Processos criativos
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Eixo Estruturante

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais
(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções
criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.

Habilidades específicas associadas aos
eixos
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados
e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras),
situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a
organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido
de enunciados e discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), situando-os no contexto de
um ou mais campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ ou
linguagem(ns) específicas, visando fundamentar
reflexões e hipóteses sobre a organização, o
funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados
e discursos materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras),
identificando os diversos pontos de vista e posicionandose mediante argumentação, com o cuidado de citar as
fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais
e/ou
corporais,
ampliando
o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os
recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente,
em um ou mais campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens corporais
e do movimento, entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas,
criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando as
diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), em um ou mais campos de
atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar comum
e o clichê.

Temas
Integradores
TI04 – Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI06 – Educação em
Direitos Humanos.
TI08 – Saúde.
TI09 – Vida Familiar
e Social.
TI12 – Trabalho,
Ciência e Tecnologia.
TI15 – Ética e
Cidadania.
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MÓDULO II- Predisposição Genética & Esporte
Período: 2º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Rompendo os
limites do
esporte

Atividades adaptadas;

Clubes

InvestigaçãoCientífica

Lesões decorrentes do
exercício físico e da
prática esportiva em
níveis e condições
inadequadas.

Laboratórios de
pesquisas

Processos criativos

Seminários

Mediação e Intervenção
Sociocultural

Aulas práticas
Aulas expositivas/
dialogadas
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Empreendedorismo

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas
associadas aos eixos

(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 valores universais,
como liberdade, democracia, justiça
sociocultural, pluralidade, solidariedade e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar propostas,
obras ou soluções criativas, originais ou
inovadoras, avaliando e assumindo riscos
para lidar com as incertezas e colocá-las em
prática.
(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.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a
organização, o funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre outras),
situando-os no contexto de um ou mais
campos de atuação social e considerando
dados e informações disponíveis em
diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre outras),
situando-os no contexto de um ou mais
campos de atuação social e utilizando
procedimentos e linguagens adequados à
investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro,
língua(s) e/ ou linguagem(ns) específicas,
visando fundamentar reflexões e hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e
em movimento; música; linguagens
corporais e do movimento, entre outras),
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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre obras ou
eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o
funcionamento e os recursos da(s)
língua(s) ou da(s) linguagem(ns).

Temas Integradores
TI04
Educação
Alimentar e Nutricional.
TI05 - Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho, Ciência
e Tecnologia.
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a opinião e o
sentimento do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução
de conflitos, o combate ao
preconceito e a valorização da
diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais
com confiança para superar
desafios e alcançar objetivos
pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e
perseverando em situações de
estresse, frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para
estabelecer e adaptar metas,
identificar caminhos, mobilizar
apoios e recursos, para realizar
projetos pessoais e produtivos com
foco, persistência e efetividade.
(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.

(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas línguas e linguagens
(imagens estáticas e em movimento; línguas;
linguagens corporais e do movimento, entre
outras), em um ou mais campos de atuação social,
combatendo a estereotipia, o lugar comum e o
clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de mediação
e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
práticas de linguagem para propor ações
individuais e/ ou coletivas de mediação e
intervenção sobre formas de interação e de
atuação social, artístico-cultural ou ambiental,
visando colaborar para o convívio democrático e
republicano com a diversidade humana e para o
cuidado com o meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sociocultural e ambiental,
selecionando adequadamente elementos das
diferentes linguagens.
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades,
conhecimentos e recursos relacionados às várias
linguagens podem ser utilizados na concretização
de projetos pessoais ou produtivos, considerando
as diversas tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
práticas de linguagem para desenvolver um
projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou
produtivos, utilizando as práticas de linguagens
socialmente relevantes, em diferentes campos de
atuação, para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.
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Temas Integradores

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
MÓDULO III- Esporte com Ciência
Período: 3º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Morfologia
Humana &
Atividades
Físicas

Efeitos da prática da
atividade física sobre a
fisiologia e morfologia
humana

Grupo de Estudos

InvestigaçãoCientífica

Oficinas

Processos criativos

Eixo Estruturante

Mediação e Intervenção
Sociocultural
Empreendedorismo
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Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

Temas
Integradores

(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica
dos fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.

TI04
-Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI05 -Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 -Trabalho, Ciência
e Tecnologia
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a opinião e o
sentimento do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e resiliência para
promover o diálogo, a colaboração, a
mediação e resolução de conflitos, o
combate ao preconceito e a valorização
da diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais com
confiança para superar desafios e
alcançar
objetivos
pessoais
e
profissionais, agindo de forma proativa
e empreendedora e perseverando em
situações de estresse, frustração,
fracasso e adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo para estabelecer e
adaptar metas, identificar caminhos,
mobilizar apoios e recursos, para
realizar projetos pessoais e produtivos
com foco, persistência e efetividade.
(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.

(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção para resolver
problemas de natureza sociocultural e de
natureza ambiental relacionados às Ciências
da Natureza.
(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das Ciências da Natureza para desenvolver
um projeto pessoal ou um empreendimento
produtivo.
(EMIFCNT12)
Desenvolver
projetos
pessoais ou produtivos, utilizando as
Ciências da Natureza e suas Tecnologias
para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.

Temas
Integradores
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MÓDULO III – Esporte com Ciências
Período: 3º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Da mecânica a
Biomecânica

A metrologia nos
esportes

Aulas expositivas /
dialogadas
Seminários
Atividades práticas
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Eixo Estruturante
InvestigaçãoCientífica
Processos criativos

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas aos
eixos

Temas
Integradores

(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica dos
fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.

TI03 - Educação
Ambiental
TI09 - Vida Familiar e
Social
TI11 - Educação para
o Consumo
TI12 - -Trabalho,
Ciência e Tecnologia
TI14 -Trabalho e
Relação de Poder
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Módulo III – Esporte com Ciência
Período: 3º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Química &
Esporte

Química: Propulsora da
F1

Aulas teóricas

Investigação científica

Aulas práticas

Processos criativos

Grupos de estudos

104

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

(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 valores universais, como
liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade e sustentabilidade.
(EMIFCG03) Utilizar informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções
criativas, originais ou inovadoras,
avaliando e assumindo riscos para
lidar com as incertezas e colocá-las
em prática.
(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.

(EMIFCNT01) Investigar e analisar situaçõesproblema 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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre a dinâmica
dos fenômenos naturais e/ou de processos
tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos
e aplicativos digitais (como softwares de
simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.

Temas Integradores
TI03 -Educação ambiental.
TI04 -Educação alimentar
e nutricional.
TI08 -Saúde.
TI10 -Educação para o
consumo consciente.
TI12 -Trabalho, Ciência e
Tecnologia
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Módulo III - Esporte com Ciências
Período: 3º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Eixo Estruturante

Enhance
Much?= Uso do
Inglês como
ferramenta de
integração

Padrões de beleza em
países de Língua Inglesa
x de países de Língua
Latina

Observatórios

Processos criativos
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Seminários
Aulas
expositivas/dialogadas

Mediação
e
Sociocultural

Intervenção

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

Temas
Integradores

(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
(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.
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a opinião e o
sentimento do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e resiliência para
promover o diálogo, a colaboração, a
mediação e resolução de conflitos, o
combate ao preconceito e a valorização
da diversidade.
(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.

(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre obras ou
eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o
funcionamento e os recursos da(s) língua(s)
ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos
de atuação social, recursos criativos de
diferentes línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre
outras), para participar de projetos e/ou
processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções
éticas, estéticas, criativas e inovadoras para
problemas reais, utilizando as diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; línguas; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), em um ou
mais campos de atuação social, combatendo
a estereotipia, o lugar comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar
questões socioculturais e ambientais
passíveis de mediação e intervenção por
meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos
das práticas de linguagem para propor ações
individuais e/ ou coletivas de mediação e
intervenção sobre formas de interação e de
atuação social,
artístico-cultural ou
ambiental, visando colaborar para o
convívio democrático e republicano com a
diversidade humana e para o cuidado com o
meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sociocultural e
ambiental, selecionando adequadamente
elementos das diferentes linguagens.

TI04 – Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI06 – Educação
em
Direitos
Humanos.
TI08 – Saúde.
TI09
–
Vida
Familiar e Social.
TI12 – Trabalho,
Ciência
e
Tecnologia.
TI15 – Ética e
Cidadania.
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Módulo III – Esporte com Ciência
Período: 3º Trimestre
Série: 3ª
Unidade
curricular

Objeto de
conhecimento

Tipo de Unidade
curricular sugerida

Rompendo os
limites do
esporte

Exercícios resistidos e
aumento da massa
muscular: benefícios e
riscos à saúde nas várias
faixas etárias.

Observatórios

InvestigaçãoCientífica

Seminários

Processos criativos

Aulas
expositivas/dialogadas

Mediação e Intervenção
Sociocultural

Padrões de estética e
conceitos de saúde.
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Oficinas

Eixo Estruturante

Empreendedorismo

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades associadas às
competências gerais

Habilidades específicas associadas
aos eixos

Temas
Integradores

(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
valores universais, como liberdade,
democracia,
justiça
sociocultural,
pluralidade,
solidariedade
e
sustentabilidade.
(EMIFCG03)
Utilizar
informações,
conhecimentos e ideias resultantes de
investigações científicas para criar ou
propor soluções para problemas
diversos.
(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.
(EMIFCG05) Questionar, modificar e
adaptar ideias existentes e criar
propostas, obras ou soluções criativas,
originais ou inovadoras, avaliando e
assumindo riscos para lidar com as
incertezas e colocá-las em prática.
(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.
(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.

(EMIFLGG01) Investigar e analisar a
organização, o funcionamento e/ou os
efeitos de sentido de enunciados e discursos
materializados nas diversas línguas e
linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), situando-os no
contexto de um ou mais campos de atuação
social e considerando dados e informações
disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), situando-os no
contexto de um ou mais campos de atuação
social e utilizando procedimentos e
linguagens adequados à investigação
científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar,
com base em estudos e/ou pesquisas
(bibliográfica, exploratória, de campo,
experimental etc.) em fontes confiáveis,
informações sobre português brasileiro,
língua(s) e/ ou linguagem(ns) específicas,
visando fundamentar reflexões e hipóteses
sobre a organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), identificando
os diversos pontos de vista e posicionandose mediante argumentação, com o cuidado
de citar as fontes dos recursos utilizados na
pesquisa e buscando apresentar conclusões
com o uso de diferentes mídias.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou
processos criativos por meio de fruição,
vivências e reflexão crítica sobre obras ou
eventos de diferentes práticas artísticas,
culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o
funcionamento e os recursos da(s) língua(s)
ou da(s) linguagem(ns).

TI04
-Educação
Alimentar
e
Nutricional.
TI05 -Processo de
Envelhecimento,
Respeito e Valorização
do Idoso.
TI08 - Saúde.
TI12 - Trabalho,
Ciência e Tecnologia
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Habilidades associadas às
competências gerais
(EMIFCG08)
Compreender
e
considerar a situação, a opinião e o
sentimento do outro, agindo com
empatia, flexibilidade e resiliência
para promover o diálogo, a
colaboração, a mediação e resolução
de conflitos, o combate ao
preconceito e a valorização da
diversidade.
(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.
(EMIFCG10) Reconhecer e utilizar
qualidades e fragilidades pessoais
com confiança para superar
desafios e alcançar objetivos
pessoais e profissionais, agindo de
forma proativa e empreendedora e
perseverando em situações de
estresse, frustração, fracasso e
adversidade.
(EMIFCG11) Utilizar estratégias de
planejamento,
organização
e
empreendedorismo
para
estabelecer e adaptar metas,
identificar caminhos, mobilizar
apoios e recursos, para realizar
projetos pessoais e produtivos com
foco, persistência e efetividade.
(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.
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Habilidades específicas associadas aos
eixos
(EMIFLGG05)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente, em um ou mais campos de
atuação social, recursos criativos de diferentes
línguas e linguagens (imagens estáticas e em
movimento; música; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), para participar de
projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas,
estéticas, criativas e inovadoras para problemas
reais, utilizando as diversas línguas e linguagens
(imagens estáticas e em movimento; línguas;
linguagens corporais e do movimento, entre
outras), em um ou mais campos de atuação social,
combatendo a estereotipia, o lugar comum e o
clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões
socioculturais e ambientais passíveis de mediação
e intervenção por meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
práticas de linguagem para propor ações
individuais e/ ou coletivas de mediação e
intervenção sobre formas de interação e de
atuação social, artístico-cultural ou ambiental,
visando colaborar para o convívio democrático e
republicano com a diversidade humana e para o
cuidado com o meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de
mediação e intervenção sociocultural e ambiental,
selecionando adequadamente elementos das
diferentes linguagens.
(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades
conhecimentos e recursos relacionados às várias
linguagens podem ser utilizados na concretização
de projetos pessoais ou produtivos, considerando as
diversas tecnologias disponíveis e os impactos
socioambientais.
(EMIFLGG11)
Selecionar
e
mobilizar
intencionalmente conhecimentos e recursos das
práticas de linguagem para desenvolver um projeto
pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou
produtivos, utilizando as práticas de linguagens
socialmente relevantes, em diferentes campos de
atuação, para formular propostas concretas,
articuladas com o projeto de vida.

Temas
Integradores

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Detalhamento do Aprofundamento - Unidades Curriculares

Unidade Curricular

MORFOLOGIA HUMANA & ATIVIDADES FISICAS

Série

3ª
1º trimestre: A ação de suplementos e anabolizantes sobre a fisiologia
humana
- Componentes básicos dos Principais anabolizantes e suplementos.
- Ação desses compostos no organismo humano.
- Benefícios e prejuízos associados à sua utilização.
2º trimestre: Fatores que interferem no desenvolvimento de Esportes

Detalhes dos objetos de - Fatores morfológicas, fisiológicas e genéticas que influenciam no
desempenho durante a prática de atividades físicas.
conhecimento
- Dosagem de hormônios e Esportes: Polêmicas, mitos e verdades.
3º trimestre: Práticas Saudáveis
- Fisiologia Humana
- Esportes e Fisiologia Humana
- Saúde e qualidade de vida
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Nome do eixo

Objetivo do eixo



Investigação
Científica






Processos Criativos

Eixos
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Sociocultural
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Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a
interpretação de ideias, fenômenos e processos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer
científico;
Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.
Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura,
as mídias e as ciências aplicadas e sobre como
utilizá-los para a criação de processos e produtos
criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer
criativo;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades em
processos de criação e produção voltados à
expressão criativa e/ou à construção de soluções
inovadoras para problemas identificados na
sociedade e no mundo do trabalho.
Aprofundar conhecimentos sobre questões que
afetam a vida dos seres humanos e do planeta em
nível local, regional, nacional e global, e
compreender como podem ser utilizados em
diferentes contextos e situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e
atuação sociocultural;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
mediar conflitos, promover entendimentos e
propor soluções para questões e problemas
socioculturais e ambientais identificados em suas
comunidades.
Aprofundar conhecimentos relacionados a
contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
Ampliar
habilidades
relacionadas
ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de
vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com
propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos
pessoais
ou
produtivos
com
foco
no
desenvolvimento de processos e produtos com o
uso de tecnologias variadas.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Habilidades específicas
(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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.

(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza
sociocultural e de natureza ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas
Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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Possibilidades
metodológicas

As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços
dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para o
desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores, celulares
e aplicativos, aparelhos multimídia.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a
utilização de documentários e animações, pinturas de artista internacionais ou
locais, que utilizem a prática de esportes como temática.
Sugestão de Aulas Práticas:
-Pesquisas de campo para levantamento dos principais locais onde são
comercializados suplementos e anabolizantes.
- Análises sobre a composição básica dos anabolizantes
- Uso de laboratório de informática para pesquisas referentes a mitos e verdades
referentes a prática de esportes.
- Realização de atividades práticas em conjunto com aulas de educação física
para monitoramento.

Avaliação

As avaliações propostas têm como objetivo verificar o desenvolvimento de
habilidades específicas pelos estudantes através dos estudos desenvolvidos em
cada objeto de conhecimento. Sendo que ao final dessa unidade curricular esperase que o estudante seja capaz de:
- Identificar os principais efeitos da prática de exercícios sobre a fisiologia
humana.
- Compreender os feitos de suplemento e anabolizantes sobre o corpo humano.
- Distinguir mitos e verdades relacionados a fisiologia humana e a prática de
esportes
- Reconhecer a importância da alimentação saudável e da prática de atividades
físicas para uma vida saudável.

Formação dos
professores que
poderão atuar na
UC
Sugestões de
materiais de
apoio
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Licenciatura em Ciências biológicas (Biologia)
Sites:
www.sobiologia.com.br
www.planetabio.com
Livros:
LOPES, S.; ROSSO, S. BIO. vol.3. Ed. Saraiva, 2016
AMABIS, J. M.; MARTHO, G.R. Biologia em Contexto, vol.2. Ed.Moderna, 2013

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Unidade Curricular

DA MECÂNICA A BIOMECÂNICA

Série

3ª
1º trimestre: As Leis da Física na Biomecânica
- Apresentação e debate das Leis de Newton na mecânica do corpo humano;
- Conceituar as ideias de alavanca e polias (máquinas simples) no corpo
humano;
- Investigar as tensões existentes nos principais tendões e músculos do corpo
humano;

Objetos de
conhecimento

2º trimestre: Seriam os esportes regidos por Leis da Física?
- Demonstrar os conceitos newtonianos em diversos esportes;
- Apresentar e debater os conceitos de atrito, força de arrasto e a importância
da aerodinâmica nos diversos esportes;
3º trimestre: A metrologia e a sua importância nos esportes
- Apresentação e debate em torno do Sistema Internacional de Unidades;
- Debater a Teoria dos erros nos instrumentos de medição;
- Investigar os diversos instrumentos de medição utilizados no esporte;

11
5

Nome do eixo
Investigação
Científica

Objetivo do eixo




Processos Criativos






Eixos
estruturantes

Mediação e
Intervenção
sociocultural






Empreendedorismo






116

Aprofundar conceitos fundantes das ciências para
a interpretação de ideias, fenômenos e processos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer
científico;
Utilizar esses conceitos e habilidades em
procedimentos de investigação voltados à
compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria
da qualidade de vida da comunidade.
Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a
cultura, as mídias e as ciências aplicadas e sobre
utilizá-los para a criação de processos e produtos
criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e
fazer;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades em
processos de criação e produção voltados à
expressão criativa e/ou à construção de soluções
inovadoras para problemas identificados na
sociedade e no mundo do trabalho.
Aprofundar conhecimentos sobre questões que
afetam a vida dos seres humanos e do planeta em
nível local, regional, nacional e global, e
compreender como podem ser utilizados em
diferentes contextos e situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e
atuação sociocultural;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
mediar conflitos, promover entendimentos e
propor soluções para questões e problemas
socioculturais e ambientais identificados em suas
comunidades.
Aprofundar conhecimentos relacionados a
contexto, ao mundo do trabalho e à gestão de
iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no
meio ambiente;
Ampliar habilidades relacionadas ao
autoconhecimento, empreendedorismo e projeto
de vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com
propósitos diversos, voltadas a viabilizar projetos
pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o
uso de tecnologias variadas.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Habilidades específicas
(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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão
crítica sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de
dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza
sociocultural e ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da
Natureza para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas
Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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Avaliação
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As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços dentro
da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para o
desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores, celulares e
aplicativos, aparelhos multimídia.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a utilização de
documentários e animações, pinturas de artista internacionais ou locais, que utilizem a
prática de esportes como temática.
Sugestão de Aulas Práticas:
- Pesquisar junto à Federação Capixaba de Atletismo (FECAT) ou outras federações os
recordes bem como os instrumentos utilizados para tal medida.
- Verificar na seara dos esportes quais são as modalidades que desenvolvem as
seguintes grandezas físicas: velocidade, aceleração, força, impulso, etc.
- Uso de laboratório de informática para pesquisas referentes a mitos e verdades
referentes a prática de esportes.
- Realização de atividades práticas em conjunto com aulas de educação física para
diversas medições;
- Apresentar e debater a importância do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO) nas diversas medições do nosso cotidiano.
As avaliações propostas têm como objetivo verificar o desenvolvimento de habilidades
específicas pelos estudantes através dos estudos desenvolvidos em cada objeto de
conhecimento. Sendo que ao final dessa unidade curricular espera-se que o estudante
seja capaz de:
- Identificar os principais conceitos físicos no corpo humano e em diversas outras
situações.
- Compreender a importância do Sistema Internacional de Unidades.
- Reconhecer a importância do INMETRO no nosso cotidiano

Licenciatura Plena em Física
Christante, Luciana. Anatomia da queda. Revista UNESP Ciências. 2010. Disponível em
< https://www.unesp.br/aci/revista/ed14/como-se-faz>. Acesso em 14 de março de
2020.
Biomecânica. InfoEscola. Navegando e Aprendendo. Disponível em <
https://www.infoescola.com/biologia/biomecanica/>. Acesso em 13 de março de
2020.
Biomecânica: Fundamentos, Referências e Aplicações! Editora Sanar. Disponível em <
https://www.editorasanar.com.br/blog/biomecanica-fundamentos-referencias-eaplicacoes>. Acesso em 13 de março de 2020.
Federação
Capixaba
de
Atletismo
(FECAT).
Disponível
em
<
https://www.atletismofecat.org/>. Acesso em 15 de março de 2020.
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Disponível em <
https://www4.inmetro.gov.br/>. Acesso em 15 de março de 2020.
Okuno, Emico; Fratin, Luciano. Desvendando a Física do Corpo Humano.
Biomecânica. Editora Manole. Barueri. SP. 2003
Silva, Jailson Alves; Luiz, Adir Moysés. A relevância da metrologia no Ensino Médio.
XVI
Simpósio Nacional de Ensino de Física. Disponível em
<
http://www.cienciamao.usp.br/dados/snef/_arelevanciadametrologian.trabalho.pdf>.
Acesso em 14 de março de 2020.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Unidade Curricular

QUÍMICA & ESPORTE

Série

3ª
1º trimestre: Doping no esporte
- Funções orgânicas
- Reações orgânicas
- Anabolizantes, analgésicos, diuréticos, estimulantes, vitaminas e outros
compostos legais e ilegais utilizados para melhorar a desempenho nos esportes

Detalhes dos objetos
de conhecimento

2º trimestre: A Química e os recordes
- Química nos esportes
- Desenvolvimento de equipamentos esportivos de alto desempenho.
- A utilização dos polímeros em materiais esportivos.
- Nanotecnologia
- Fibra de carbono e outras
3º trimestre: Química: Propulsora da F1
- Reação de combustão
- Hidrocarbonetos
- Desenvolvimento de combustíveis
- Desenvolvimentos de materiais resistentes e leve: aumento da segurança e
economia de combustível
- Eficiência energética de motores e combustíveis
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Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a
interpretação de ideias, fenômenos e processos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer
científico;
Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos
de investigação voltados à compreensão e
enfrentamento de situações cotidianas, com proposição
de intervenções que considerem o desenvolvimento local
e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as
mídias e as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los
para a criação de processos e produtos criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos
de criação e produção voltados à expressão criativa e/ou
à construção de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do trabalho.

Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a
vida dos seres humanos e do planeta em nível local,
regional, nacional e global, e compreender como podem
ser utilizados em diferentes contextos e situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e
atuação sociocultural;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar
conflitos, promover entendimentos e propor soluções
para questões e problemas socioculturais e ambientais
identificados em suas comunidades.
Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao
mundo do trabalho e à gestão de iniciativas
empreendedoras, incluindo seus impactos nos seres
humanos, na sociedade e no meio ambiente;
Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento,
empreendedorismo e projeto de vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para
estruturar iniciativas empreendedoras com propósitos
diversos, voltadas a viabilizar projetos pessoais ou
produtivos com foco no desenvolvimento de processos e
produtos com o uso de tecnologias variadas.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Habilidades específicas
(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, 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.
(EMIFCNT04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre a dinâmica dos fenômenos naturais e/ou de processos tecnológicos, com ou sem o uso de dispositivos e
aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).
(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.
(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.
(EMIFCNT09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção para resolver problemas de natureza
sociocultural e de ambiental relacionados às Ciências da Natureza.

(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.
(EMIFCNT11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências da Natureza
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFCNT12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as Ciências da Natureza e suas
Tecnologias para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de vida.
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As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços
dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para o
desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores, celulares e
aplicativos, aparelhos multimídia.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a utilização
de documentários e animações, pinturas de artista internacionais ou locais, que
utilizem a prática de esportes como temática.
Sugestão de Aulas Práticas:
- Pesquisa para identificar os principais anabolizantes, analgésicos, diuréticos,
estimulantes, vitaminas e outros compostos legais e ilegais utilizados para melhorar
a desempenho nos esportes em academias locais
- Determinação do poder calorífico de diferentes alimentos
- Determinação do poder calorífico de diferentes combustíveis
- Análise da massa e da resistência de diferentes materiais

Possibilidades
metodológicas

Avaliação

Formação dos
professores
que poderão
atuar na UC

122

Sugestão de Atividades de Mediação:
 Clube de ciências para debater, junto à comunidade escolar, sobre
composição dos materiais utilizados nos equipamentos esportivos e a
contribuição da química para melhorar o desempenho dos atletas.
 Grupo de discussões sobre o aumento no desempenho dos atletas. Avanços
da ciência ou melhora no preparo físico?
 Atividades de conscientização, junto à comunidade escolar, sobre a
alimentação saudável, o valor nutricional dos alimentos e doenças que
podem ser causadas pelo consumo elevado de alimentos processados e
ultra calóricos.
 Atividades de conscientização, junto a comunidade escolar, sobre o uso e os
riscos de medicamentos, suplementos alimentares e outros compostos para
ganho de massa muscular e aumento no desempenho.
 Clube de ciências para debater com a comunidade escolar sobre os
combustíveis fósseis e biocombustíveis, assim como os impactos sociais e
ambientais causados pelo seu uso e processo de extração/produção. Como
a química contribui para a F1?
As avaliações propostas têm como objetivo verificar o desenvolvimento de
habilidades específicas pelos estudantes através dos estudos desenvolvidos em cada
objeto de conhecimento, sendo que ao final dessa unidade curricular espera-se que
o estudante seja capaz de:
- Identificar as principais funções orgânicas nos principais anabolizantes,
analgésicos, diuréticos, estimulantes, vitaminas e outros compostos legais e ilegais;
- Relacionar os avanços na química de materiais e sua importância e aplicação na
construção de equipamentos esportivos;
- Aplicar os conhecimentos químicos relacionados a evolução dos motores a
combustão e materiais e combustíveis utilizados com intuito de aumentar a
economia e desempenhos de motores a combustão.
Licenciatura em Química.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Sugestões de
materiais de
apoio

https://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV073_MD4_SA
16_ID7905_10102017185558.pdf
https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/6684/ROCHA,%20THAIS%20RIOS%20DA.
pdf?sequence=1
http://edit.sbq.org.br/anexos/quimica_esporte.pdf
https://impulsiona.org.br/a-quimica-no-futebol/
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/6684
http://quimicapontocomo.blogspot.com/2011/04/quimica-no-esporte.html
http://www.cbat.org.br/anad/responsabilidades.asp
http://www.abcd.gov.br/
http://www.autoracing.com.br/qual-e-a-diferenca-entre-o-combustivel-da-formula-1-e-doscarros-de-rua/
http://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/2011/06/do-pneu-farofa-digrassi-explica-o-trabalho-da-borracha-da-f-1-em2011.htmlhttp://www.enciclopediaf1.com.br/por_dentro_da_f1/combustivel
https://www.uol.com.br/esporte/f1/ultimas-noticias/2019/10/18/petrobras.htm
https://globoesporte.globo.com/motor/formula-1/noticia/magnussen-diz-que-pouparcombustivel-na-f1-como-ocorreu-em-2018-e-piada.ghtml
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Unidade Curricular
Série

ENHANCE MUCH?= USO DO INGLÊS COMO FERRAMENTA DE
INTEGRAÇÃO
3ª
1º trimestre:
- Uso de cognatos, conhecimento prévio e informações para compreensão de rótulos.
Práticas de leitura e produção escrita.
- Leitura e interpretação das informações contidas nos rótulos de anabolizantes,
suplementos e medicamentos que aumentam a capacidade corporal.
- Vídeos sobre o tema proposto.

Objetos
conhecimento

de

2º trimestre:
O uso de recursos áudio- visuais na compreensão da ingestão hormonal no
organismo.
- Vídeos de atletas que tiveram prejuízo na performance dos seus esportes devido a
ingestão indevida de hormônio.
- Produção de vídeos/ flyers/ brochuras sobre o conteúdo estudado.
3º trimestre:
Padrões de beleza em países de Língua Inglesa x de países de Língua Latina
- Padrões de estética corporal que existem nos diferentes grupos sociais e culturais
dos países anglo-saxões e latinos.
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Nome do eixo
Investigação
científica

Objetivo do eixo




Processos criativos






Eixos
estruturantes

Mediação e
Intervenção
Sociocultural






Empreendedorismo








Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a
interpretação de ideias, fenômenos e processos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico;
Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de
investigação voltados à compreensão e enfrentamento de
situações cotidianas, com proposição de intervenções que
considerem o desenvolvimento local e a melhoria da
qualidade de vida da comunidade.

Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias
e as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los para a criação
de processos e produtos criativos;
Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de
criação e produção voltados à expressão criativa e/ou à
construção de soluções inovadoras para problemas
identificados na sociedade e no mundo do trabalho.
Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida
dos seres humanos e do planeta em nível local, regional,
nacional e global, e compreender como podem ser utilizados
em diferentes contextos e situações;
Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação
sociocultural;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar
conflitos, promover entendimentos e propor soluções para
questões e problemas socioculturais e ambientais
identificados em suas comunidades.
Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao
mundo do trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras,
incluindo seus impactos nos seres humanos, na sociedade e
no meio ambiente;
Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento,
empreendedorismo e projeto de vida;
Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar
iniciativas empreendedoras com propósitos diversos,
voltadas a viabilizar projetos pessoais ou produtivos com
foco no desenvolvimento de processos e produtos com o uso
de tecnologias variadas.
O esporte associado a concursos de beleza, modelagem e
atuação.
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Habilidades específicas
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música;
linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação
social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ ou
linguagem(ns) específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou
os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens
estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), 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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e
do movimento, entre outras), para participar de projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais, utilizando
as diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas; linguagens corporais e do
movimento, entre outras), em um ou mais campos de atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar comum
e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção
por meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para
propor ações individuais e/ ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de atuação social,
artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano com a diversidade
humana e para o cuidado com o meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando
adequadamente elementos das diferentes linguagens.

(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens podem
ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas tecnologias
disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem para
desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente
relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto de
vida.
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Possibilidades
metodológicas

Avaliação

Formação dos
professores
que poderão
atuar na UC

Sugestões de
materiais de
apoio

As aulas teóricas e as práticas experimentais podem ser realizadas em espaços
dentro da própria escola ou em espaços conveniados, onde haja estrutura para
o desenvolvimento das atividades. Poderão ser utilizados computadores,
celulares e aplicativos, aparelhos multimídia.
Além das práticas experimentais podem ser realizadas atividades com a
utilização de documentários e animações, reportagens e artigos.
Ao final dessa unidade curricular o aluno deve conseguir desenvolver as
habilidades e competências básicas referentes às quatro habilidades de Língua
Inglesa (ouvir, falar, ler e escrever), principalmente as relacionadas as
informação de rótulos, hormônio no organismo e padrões de beleza.
Licenciatura em Letras Português/ Inglês;
Outras licenciaturas contanto que o professor tenha o nível de proficiência
B1/B2 de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas,
devidamente comprovado.
https://agendaweb.org/
https://www.youtube.com/
https://www.cambridgeenglish.org/teaching-english/resources-for-teachers/
https://www.lcps.org/Page/51785
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/
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Unidade Curricular

ROMPENDO OS LIMITES DO ESPORTE

Série

3ª
1º trimestre:





Substâncias nocivas ao organismo
Uso de anabolizantes
Os cuidados com o corpo e o uso indevido de recursos utilizados para
alcançar um corpo estereotipado.
O uso de substâncias nocivas ao organismo utilizadas na prática de
atividade física.

2º trimestre:




Objetos
conhecimento

de




Atividades adaptadas;
Lesões decorrentes do exercício físico e da prática esportiva em níveis
em condições inadequadas.
Atividades físicas adaptadas quando relacionados aos princípios da
integração e inclusão
Riscos do treinamento desportivo em atletas amadores e profissionais
Limites fisiológicos do corpo com o objetivo de evitar excessos
(overtraining)

3º trimestre:
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Exercícios resistidos e aumento da massa muscular: benefícios e riscos
à saúde nas várias faixas etárias.
Padrões de estética e conceitos de saúde.
Padrões de estética corporal que existem nos diferentes grupos sociais
e culturais.
Relações existentes nos diferentes biótipos e o desempenho para
prática de atividades físicas.
A importância da atividade física orientada, como fator contribuinte na
qualidade de vida, reconhecendo os limites físicos individuais.
Noções conceituais de esforço, intensidade e frequência aplicados às
práticas corporais.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias
Nome do eixo
Investigação
científica

Eixos
estruturantes

Objetivo do eixo
• Aprofundar conceitos fundantes das ciências para a interpretação
de ideias, fenômenos e processos;
• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer científico;
• Utilizar esses conceitos e habilidades em procedimentos de
investigação voltados à compreensão e enfrentamento de situações
cotidianas, com proposição de intervenções que considerem o
desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da
comunidade.

Processos Criativos • Aprofundar conhecimentos sobre as artes, a cultura, as mídias e
as ciências aplicadas e sobre como utilizá-los para a criação de
processos e produtos criativos;
• Ampliar habilidades relacionadas ao pensar e fazer criativo;
• Utilizar esses conhecimentos e habilidades em processos de
criação e produção voltados à expressão criativa e/ou à construção
de soluções inovadoras para problemas identificados na sociedade
e no mundo do trabalho

Mediação e
Intervenção
Sociocultural

• Aprofundar conhecimentos sobre questões que afetam a vida dos
seres humanos e do planeta em nível local, regional, nacional e
global, e compreender como podem ser utilizados em diferentes
contextos e situações;
• Ampliar habilidades relacionadas à convivência e atuação
sociocultural;
• Utilizar esses conhecimentos e habilidades para mediar conflitos,
promover entendimentos e propor soluções para questões e
problemas socioculturais e ambientais identificados em suas
comunidades.

Empreendedorismo • Aprofundar conhecimentos relacionados a contexto, ao mundo do
trabalho e à gestão de iniciativas empreendedoras, incluindo seus
impactos nos seres humanos, na sociedade e no meio ambiente;
• Ampliar habilidades relacionadas ao autoconhecimento,
empreendedorismo e projeto de vida;
• Utilizar esses conhecimentos e habilidades para estruturar
iniciativas empreendedoras com propósitos diversos, voltadas a
viabilizar projetos pessoais ou produtivos com foco no
desenvolvimento de processos e produtos com o uso de tecnologias
variadas.
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Habilidades específicas
(EMIFLGG01) Investigar e analisar a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de enunciados e
discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música
linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de atuação
social e considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias.
(EMIFLGG02) Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e/ou os efeitos de sentido de
enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento;
música; linguagens corporais e do movimento, entre outras), situando-os no contexto de um ou mais campos de
atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica.
(EMIFLGG03) Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, informações sobre português brasileiro, língua(s) e/ ou
linguagem(ns) específicas, visando fundamentar reflexões e hipóteses sobre a organização, o funcionamento
e/ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas línguas e linguagens
(imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais e do movimento, entre outras),
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.
(EMIFLGG04) Reconhecer produtos e/ou processos criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica
sobre obras ou eventos de diferentes práticas artísticas, culturais e/ou corporais, ampliando o
repertório/domínio pessoal sobre o funcionamento e os recursos da(s) língua(s) ou da(s) linguagem(ns).
(EMIFLGG05) Selecionar e mobilizar intencionalmente, em um ou mais campos de atuação social, recursos
criativos de diferentes línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; música; linguagens corporais
e do movimento, entre outras), para participar de projetos e/ou processos criativos.
(EMIFLGG06) Propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais,
utilizando as diversas línguas e linguagens (imagens estáticas e em movimento; línguas; linguagens corporais
e do movimento, entre outras), em um ou mais campos de atuação social, combatendo a estereotipia, o lugar
comum e o clichê.
(EMIFLGG07) Identificar e explicar questões socioculturais e ambientais passíveis de mediação e intervenção
por meio de práticas de linguagem.
(EMIFLGG08) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem
para propor ações individuais e/ ou coletivas de mediação e intervenção sobre formas de interação e de
atuação social, artístico-cultural ou ambiental, visando colaborar para o convívio democrático e republicano
com a diversidade humana e para o cuidado com o meio ambiente.
(EMIFLGG09) Propor e testar estratégias de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, selecionando
adequadamente elementos das diferentes linguagens.

(EMIFLGG10) Avaliar como oportunidades, conhecimentos e recursos relacionados às várias linguagens
podem ser utilizados na concretização de projetos pessoais ou produtivos, considerando as diversas
tecnologias disponíveis e os impactos socioambientais.
(EMIFLGG11) Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das práticas de linguagem
para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo.
(EMIFLGG12) Desenvolver projetos pessoais ou produtivos, utilizando as práticas de linguagens socialmente
relevantes, em diferentes campos de atuação, para formular propostas concretas, articuladas com o projeto
de vida.
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Linguagens
e suas Tecnologias

Possibilidades
metodológicas
Avaliação
Formação dos
professores
que poderão
atuar na UC
Sugestões de
materiais de
apoio

Aulas práticas; Núcleos de Estudo e Pesquisa; Oficinas; Clubes; Laboratórios de
pesquisas; Aulas expositivas/dialogadas; Rodas de conversa; Seminários;
Observatórios; entre outros.
As avaliações devem ser processuais, com rubricas vinculadas às habilidades,
associadas às competências gerais e aos eixos.

Licenciatura em Educação Física.
Sites:
Websites com conteúdos educacionais.
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