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DIREITO NA ESCOLA DESC I 

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. 

[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. 

[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. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza social, 

econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às diversidades de projetos de 

vida, com o intuito de construir projetos pessoais e/ou associativos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, dinâmica de grupos, filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre 

temáticas em estudo, mesa redonda, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista e solução de 

problemas. 

 

Recursos materiais necessários 

Datashow, mesa redonda, cadeiras, quadro branco, pincel, materiais de para confecção de 

cartazes, banners, computador, internet, vídeos. 

 

Como será a oferta do Itinerário Formativo? 

Eletiva Orientada 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários para o desenvolvimento da 

disciplina eletiva.  

2) A partir de aulas expositivas sobre a ciência do Direito desde suas primeiras concepções na 

Roma antiga até os dias atuais. Para isso poderão ser usados slides, vídeos, recomendações 

literárias e outros.  

3) Faremos as aulas introdutórias e depois faremos ciclos de apresentações com promotores, 

defensores públicos e juízes (dependendo da disponibilidade poderá ocorrer pelo menos uma 

palestra por semestre) e por fim será construído em grupo projeto para buscar o atendimento 

aos direitos básicos para o exercício da cidadania.  

4) Todo trabalho será realizado pelos estudantes com a orientação do professor a partir das 

apresentações e escolhas de temas das palestras e o convite dos palestrantes.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Desempenho nas atividades em grupo, bem como na elaboração de pesquisas sobre as 

temáticas desenvolvidas. Ao final será entregue um portfólio de atividades desenvolvidas no 

semestre. 

 

Referências 

http://www.direitonaescola.com.br/produto/livro-direito-na-escola/@direitonaescola/facebook 

Costa, M. Costa, L. Direito nas Escolas. Vol. I, Ed. 2017. 

Costa, D. B. Godoy, A. Educação em Direitos e Defensoria Pública - Cidadania, Democracia e 

Atuação nos Processos de Transformação Política, Social e Subjetiva. 
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