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CNT/MAT – O estudante deverá ler e interpretar um artigo de divulgação científica relacionado à Ciência da
Natureza, considerando a apresentação dos dados e a consistência e a coerência da exposição do autor. O

estudante também será convidado a pesquisar sobre indicadores, taxas e índices.
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CNT – O estudante terá a oportunidade de mobilizar habilidades de Ciências da Natureza, ao expor um
conceito científico pesquisado previamente, usando diversos recursos linguísticos, visuais e/ou midiáticos.
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CNT – O estudante será convidado a avaliar aplicações do conhecimento
científico e a analisar questões socioambientais e econômicas relativas a
recursos não renováveis e discutir alternativas energéticas sustentáveis.
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CHS – Nos caps. 11 e 12, o estudante terá a oportunidade de analisar processos políticos, econômicos e sociais
nos âmbitos local, regional e internacional, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a

eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza
científica.
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LP - Com a proposta de produzir um abaixo-assinado que chame a atenção sobre um
assunto local, os estudantes são incentivados a engajar-se na busca de soluções para

problemas que envolvem a coletividade e a atuar de forma ética e responsável.
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