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COMPREENDER O MUNDO COM OLHAR DAS CIÊNCIAS SOCIAIS   

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 

História, Sociologia 
 

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

[CHSA06IF] Propor soluções inovadoras em busca da superação de problemas relacionados 

às singularidades e suas especificidades de ordens histórica, social, econômica, filosófica, 

política e cultural. 

[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. 

[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. 
 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, atividades de 

verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou 

resumos, dramatização, elaboração de fichamento, ensino híbrido, estudo de texto, estudo 

dirigido, filmes e vídeos e grupo de verbalização e de observação. 

 

Recursos materiais necessários: Recursos audiovisuais e quadro negro. 

 

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1. Através de estudos e trabalhos direcionados a chegar num consenso.  

2. Após os estudos e debates.  

3. Através de grupos para debates e apreciação do tema.  

4. Em todos os momentos da elaboração do processo de aprendizagem. 
 

Estratégias de avaliação do estudante: Participação e comprometimento. 
 

Referências 

Leitura de livros: GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. 3 ed. Rio de janeiro: Record,2003. 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

angelaeduk@gmail.com 

Ângela Maria Gomes Silva 

CED PROF. CARLOS MOTA 


