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CONHECENDO O DISTRITO FEDERAL 

 

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 

Geografia 

 

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. 

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

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

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[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. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, 

debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, elaboração de fichamento, 

ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de texto, estudo dirigido, feiras do 

conhecimento, filmes e vídeos, lista de discussão por meios digitais, mesa redonda, painel, 

portfólio, produção de texto, projeto de pesquisa, solução de problemas, utilização de plataforma 

digital e utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Livros e textos selecionados como referencial teórico; computador; internet; jornais; revistas; 

murais; data show; ferramentas da plataforma Google sala de aula; sites e streaming na Internet; 

plataforma Anchor.    

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades de leitura crítica, estudos dirigidos e debates terão como documento norteador o 

"Atlas do Distrito Federal" nas versões de 2017 e 2020, elaborados pela Companhia de 

Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN). Serão indicadas e estudadas também outras 

referências para complementar os estudos. A partir de tais leituras, os estudantes serão 

incentivados a produzir textos dissertativos, pensar soluções para problemas crônicos do DF, 

participar de mesas redondas de debate sobre temas que emergirem das leituras. Além do 

trabalho no espaço da sala de aula, serão propostas saídas a campo, inclusive com a 

participação e parceria de Docentes de Biologia, História e/ou Arte para conhecer aspectos 

naturais, históricos e arquitetônicos do Distrito Federal em suas várias regiões administrativas. 

Será ainda proposta e incentivada a participação dos estudantes na Feira de Ciências, quando 

terão a oportunidade de publicar a sua produção intelectual na forma de comunicações 

científicas à comunidade escolar, bem como a criação de blogs para divulgação dos estudos 

realizados. 

EMENTA: Estudo pormenorizado das características geográficas do Distrito Federal. 

Caracterização territorial do DF. Características da ocupação do território do DF. População, 

economia e política do DF. Paisagens turísticas, culturais, naturais, rurais e urbanas do DF. 
 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação do desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem pelo estudante será realizada 

mediante a observação da participação e performance dos estudantes nas atividades 

desenvolvidas, tais como: interpretação e análise crítica de leituras indicadas; debates sob os 

temas indicados; realização de pesquisas bibliográficas; estudos dirigidos de textos, construção 

e apresentação de argumentos sistematizados em sessões de mesa redonda e plenárias; 

produção textual na forma dissertação sobre temas sugeridos; participação na Feira de 

Ciências; participação nas visitas externas para estudos in loco; produção de blogs para 

divulgação dos estudos realizados. 

Aos estudantes que não conseguirem atingir os objetivos de aprendizagem no primeiro 

momento das atividades propostas, será oferecida uma segunda oportunidade para que 

refaçam as atividades em que não conseguiram uma aprendizagem mínima ou ainda, na 

insistência da situação, uma terceira oportunidade na for-ma de uma atividade diferente será 

atribuída para recuperação destes objetivos durante o curso da Eletiva Orientada. Serão 

também oportunizadas atividades de reagrupamento com a mediação de estudantes com maior 

facilidade de aprendizagem e a supervisão do docente regente. 
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