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CULPADO OU INOCENTE? PERSONAGENS E FATOS HISTÓRICOS QUE MUDARAM 
OS RUMOS SOCIAIS, POLÍTICOS E ECONÔMICOS DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

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 

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 
 

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

[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. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dramatização, estudo de caso, estudo de texto, jogos lúdicos e 

interativos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo e pesquisa em 

laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites. 
 

Recursos materiais necessários 

Livros, computadores/ celulares e datashow. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 
 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As atividades dão-se início com a determinação de personagens e/ou acontecimentos históricos 

que moldaram os rumos atuais. Como exemplo, pode-se citar a segunda guerra mundial 

(1936/1945), onde após o aprofundamento do seu estudo, os alunos serão capazes de simular 

um júri popular, tendo como réu os responsáveis pelo acontecimento. O julgamento ocorrerá, 

respeitando todos os tramites de um júri convencional, ou seja, teremos a linha de defesa e de 

acusação. Isso levará os alunos a desenvolverem a crítica, o poder argumentativo e o senso de 

imparcialidade diante de um assunto que assumiu papel fundamental na transição dos séculos 

XX e XXI. Os trabalhos serão desenvolvidos conciliando pesquisas em fontes bibliográficas 

recomendadas pela SEEDF e pela matriz do PAS, vídeo aulas, filmes que retratam o assunto, 

consultas a sites oficiais de pesquisa, sendo os trabalhos desenvolvidos em espaços adequados 

no ambiente escolar, como laboratório de informática, sala de vídeo/projeções, salas de 

reuniões para debates sobre os temas. Faz-se necessário a utilização de material de escritório, 

para registros bem como para a exposição dos resultados obtidos. Na culminância da atividade, 

um júri será montado, simulando o julgamento de personalidades históricas e/ou 

acontecimentos que transformaram/alteraram os rumos da sociedade contemporânea.  
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Estratégias de avaliação do estudante 

Os alunos serão avaliados de acordo com a sua participação ativa no projeto, por meio de 

material escrito e também na parte oral do mesmo. Essas capacidades serão aprimoradas, ou 

seja, será incentivado a prática e o desenvolvimento da oratória. 
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