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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 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

 

Componentes curriculares relacionados 

Geografia, Língua Portuguesa 

 

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

Curricular 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

[LGG10IF] Entender de que forma o repertório pessoal acerca das diversas 

linguagens pode contribuir com a materialização de projetos de interesse 

individual e/ou coletivo, desenvolvendo estratégias éticas e sustentáveis para 

concretizá-los. 

[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, 

Aulas orientadas, Blogs e redes sociais, Congresso, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Dissertação ou resumos, Estudo de 

texto, Estudo do meio, Mapa conceitual, Sarau literário, Teatro ao ar livre 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, materiais impressos, projetor, caixa de som, internet. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Por meio da estruturação dos seus projetos, a unidade Curricular vai atingir os 

objetivos. As atividades serão coordenadas e gerenciadas pela equipe gestora e 

professores da instituição. A avaliação será a partir da participação dos 

estudantes em resolução dos problemas apresentados; estudo dirigido; 

relatórios.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação ocorrerá através da observação da participação e da produção de 

textos. Os estudantes deverão ser avaliados por meio de apresentações orais, 
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debates sobre os textos lidos e produzidos. Também será avaliado o domínio da 

norma padrão da língua e a capacidade de argumentação. 
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