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CINEMA, SOCIEDADE E CIDADANIA 

 

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 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: teatro, História, Sociologia 

 

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. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA07IF] Identificar, na diversidade de contextos históricos e geográficos e de modos de vida 

dos grupos humanos, práticas, crenças, valores e normas relacionadas às diferentes 

identidades socioculturais. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos nas 

perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da autogestão 

e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dramatização, ensino com pesquisa, ensino híbrido, 

entrevistas, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, grupo de verbalização e de 

observação, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, painel, 

pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, portfólio, práticas 

laboratoriais, produção de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, resolução 

de exercícios, role-play – desempenho de papéis, sala de aula invertida, seminário sobre 

temáticas em estudo, solução de problemas e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Smart TV, retroprojetor, tela de projeção, quadro branco, sistema de Som, iluminação, ar-

condicionado,01 sala com poucas janelas ou com isolamento acústico, sala com adesivo ou 

cortina blackout, 01 cabo VGA, 01cabo RCA/P2, extensão, adaptador, 01 PC ou Notebook, 01 

microfone, 01 caixa amplificadora,    
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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 preparação prévia antes da escolha do filme, conhecer, conhecer o projeto político 

pedagógico da escola, conhecer o público, apresentar produções cinematográficas para 

promover a reflexão, a expressão de ideias e opiniões e possibilitar aprendizagens significativas 

para os alunos. Dentre as atividades possíveis primeiramente identificar o conhecimento prévio 

dos alunos sobre o tema a ser trabalhado, apresentar aos alunos a proposta da aula. Apresentar 

uma visão geral do filme que será exibido, o período histórico e o contexto em que o filme foi 

produzido, entrega de uma sinopse e em seguida a visualização do filme e posterior análise e 

discussão do enredo e posterior pesquisa e apresentação textual daquilo que os alunos 

conseguiram apreender.   

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Presença às aulas, presenças às exibições cinematográficas, participação nas rodas de 

conversas, questionários e fichas instrumentais, produção textual e audiovisual.   

 

Referências 

Catálogo de eletivas da seedf 

https://eapeonline.se.df.gov.br/mod/url/view.php?id=58469&redirect=1 

 

Currículo do Novo Ensino médio: 

https://eapeonline.se.df.gov.br/mod/resource/view.php?id=58397&redirect=1 

 

 

Disciplina Eletiva - Novo Ensino Médio ´A História nas Telas de Cinema 

https://youtu.be/UKUCNTQDf6chttps://www.academia.edu/36651963/A_Abordagem_Did%C3

%A1tica_do_Uso_do_Cinema_em_Sala_de_Aula 
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