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DEBATENDO A DEMOCRACIA E A CIDADANIA  

 

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 

Arte: artes visuais, Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, 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., 

[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, entrevistas, estudo de caso, estudo de texto, júri simulado e/ou 

esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo e mesa redonda. 

 

Recursos materiais necessários 

Celular/ conta do colégio nas redes sociais (twitter, instagram, facebook), papel, caderno, 

caneta, cartazes e folhas. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Votar, escolha conjunta e estabelecer, dialogicamente, as bases/paradigmas conceituais que 

serão trabalhados.  

2) As atividades serão em sala, no espaço/tempo dos estudantes que levantarão as situações-

problema do país.  

3) Inspiração na agência "Lupa" e contato com o Instituto Brasileiro de Debates 

(https://ibdebates.org/pt/).  

4) Os estudantes, a cada aula, terão momentos de registro reflexivo (ou diário de bordo) para 

registro das ideias e temas trabalhados  

5) A participação dos estudantes é de protagonismo. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Fundamentalmente a participação nos encontros e debates e também o caderno de registros 

reflexivos / diário. 

 

Referências 

https://ibdebates.org/pt/ - "Modernidade Líquida" e sequência de livros nesse tema de Zygmunt 

Bauman - "Homo Sapiens" e "Homo Deus" de Yuval Harari. 

 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

raoni.neto@edu.se.df.gov.br 

Raoni Urbano Neto 

CEM 04 DE CEILÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


