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Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade Curricular 

Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
 

A Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo?  

Sim, a Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo e visa ao desenvolvimento de objetivos de 

aprendizagem não atingidos pelos estudantes em semestre anterior. 
 

Componentes curriculares relacionados: Geografia, História, Português/ Redação  
 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA01IF] Investigar fenômenos e processos de natureza histórica, social, econômica, 

filosófica, ambiental, política e cultural, presentes no cotidiano como fontes de dados para a 

análise, interpretação, crítica e proposição científica. 

[CHSA09IF] Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza social, 

econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às diversidades de projetos de 

vida, com o intuito de construir projetos pessoais e/ou associativos. 

[CHSA12IF] Desenvolver projetos por meio da elaboração e concretização de ações que 

coadunem com as práticas democráticas de cidadania, de sustentabilidade e de Direitos 

Humanos. 
 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, aula expositiva e/ou 

dialogada, ensino híbrido, estudo de texto, filmes e vídeos, mapa conceitual e produção de texto 

 

Recursos materiais necessários: Sala ambiente, projetor de imagens e apostilas com 

questões. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular: Investigação Científica, 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Através da análise de questões já elaboradas pela banca, começaremos a resolver essas 

questões, depois com a correção todos os alunos irão interagir. 
 

Estratégias de avaliação do estudante: Avaliações através de questões criadas pelo 

professor e questões já elaboradas pelas bancas examinadoras. 
 

Referências: Bncc e currículo em movimento 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

Leonardosilva@edu.se.df.gov.br 
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