
ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-

Cinema e História

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

A Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo?
Sim, a Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo e visa ao desenvolvimento de
objetivos de aprendizagem não atingidos pelos estudantes em semestre anterior.

Componentes curriculares relacionados
História

Duração da unidade curricular
Eletiva orientada (1 semestre): 2 créditos por semestre

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., [CHSA04IF]Reconhecer a
diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de discursos e práticas
constituintes da realidade social., [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.,
[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., [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., [CHSA12IF]Desenvolver projetos por meio
da elaboração e concretização de ações que coadunem com as práticas democráticas de
cidadania, de sustentabilidade e de Direitos Humanos.

Estratégia de aprendizagem
Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas
orientadas, Diário de campo, Dramatização, Entrevistas, Exposições/excursões e visitas,
Filmes e vídeos, Leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca,
Portfólio, Produção de texto
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Público-alvo
Ensino Médio diurno

Perfil docente (conhecimentos complementares)
Formação na área de Ciências Humanas e interesse em trabalhar com obras
cinematográficas

Recursos materiais necessários
Computadores, Data Show, internet, quadro e pincel, laboratório de informática, caixa de
som.

Como será a oferta do Itinerário Formativo?
Eletiva Orientada

Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular
Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada
Essa Unidade Curricular Eletiva será desenvolvida a partir da exibição de vídeos,
documentários, curtas-metragens e longas-metragens e utilizando também textos impressos
ou digitais como ferramentas auxiliares para construção de pesquisas e debates. A partir da
pesquisa, exibição e análise de obras cinematográficas referente à dois temas específicos:
os povos indígenas e o povo negro no Brasil, será promovida a contextualização das
informações com a realização de debates e construção de textos com o objetivo de
perceber o processo de construção cultural, política e econômica de determinadas
sociedades humanas no passado e no presente.
O desenvolvimento teórico e prático dessa disciplina incorporará a pesquisa (envolvendo a
história e a construção atual do Cinema, busca de informações das obras que serão
trabalhadas), o debate e a crítica (discussão e formulação do entendimento individual de
cada estudante sobre a obra e o tema abordado), a escrita (momento de contextualização
individual ou coletiva dos estudantes, no qual será criado relatórios ou outros tipos de
trabalhos escritos) e a prática (criação e apresentação de roteiros e vídeos individuais ou
coletivos como proposta de trabalho final da disciplina).
Os estudantes participarão também de uma atividade de campo, na qual poderão conhecer
comunidades indígenas e comunidades quilombolas de suas regiões, com o objetivo de
ampliar a experiência dos alunos possibilitando uma vivência real dos temas trabalhados em
sala de aula.

Estratégias de avaliação do estudante
A produção de um pequeno vídeo informativo no final do curso entra como proposta
avaliativa, na qual os estudantes poderão criar um material que reúna diferentes discussões
formadas durante o semestre letivo. Esse material irá conter reflexões sobre os temas
trabalhados e propostas de intervenção individual ou coletiva. Além da avaliação desse
trabalho final os alunos serão avaliados durante todo o processo de desenvolvimento da
disciplina.
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