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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 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Geografia, 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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

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

verificação das aprendizagens, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula 

expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes 

sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dramatização, 

ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, filmes e vídeos, gincanas 

e/ou jogos lúdicos e interativos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em 

estudo, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, lista de discussão 

por meios digitais, mapa conceitual, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis 

utilizando sites, portfólio, produção de materiais sobre a temática abordada, projeto de pesquisa, 

teatro ao ar livre, teste escrito, utilização de plataforma digital e world café.  

 

Recursos materiais necessários 

Aulas dialogadas, leituras orientadas, realização de pesquisas a partir da 

utilização de diferentes métodos (etnografia, survey, entrevista, “etnografia de redes sociais”) e 

debates e exposição de dados de pesquisa. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Aulas dialogadas, leituras orientadas, realização de pesquisas a partir da 

utilização de diferentes métodos (etnografia, survey, entrevista, “etnografia de redes sociais”), 

debates e exposição de dados de pesquisa 

CULTURA E SOCIEDADE 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Realização de pesquisa etnográfica (“pesquisa de campo”) e 

compartilhamento dos resultados com a turma para discussão e 

análise coletiva, associando os dados coletados com a discussão 

teórico-conceitual. 

Resenha/análise crítica das referências audiovisuais discutidas ou realização de pesquisa no 

formato survey, com aplicação de questionários sobre as práticas simbólicas da comunidade 

escolar e discussão coletiva dos resultados junto aos colegas. 

Análise coletiva, a partir de roda de debates, de elementos da cultura popular de massa 

trazidos pelos discentes a partir de pesquisa prévia. 

Uma breve “etnografia das redes sociais” (especialmente Instagram) com 

análise sintetizada em relatório de pesquisa ou outra forma de 

publicização (as próprias redes sociais poderão ser utilizadas para 

consolidação destes dados). 

“Café com debate” como atividade de encerramento da disciplina. 
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