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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 

[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. 

[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 expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, estudo de caso, estudo de texto, filmes e vídeos, júri simulado e/ou 

esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, mapa conceitual, open space – espaços 

abertos, produção de materiais sobre a temática abordada, solução de problemas, teste escrito, 

utilização de plataforma digital e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Exemplares da Constituição da República Federativa do Brasil (20 exemplares); 

Exemplares da Lei Orgânica do Distrito Federal (20 exemplares); 

Lei Maria da Penha (20 exemplares); 

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente (20 exemplares); 

Estatuto do índio (20 exemplares); 

Estatuto do Idoso (20 exemplares); 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (20 exemplares); 

Código de Defesa do Consumidor (20 exemplares); 

Código Civil brasileiro (20 exemplares); 

Notebook, computador, Datashow (slide) 

Smart tv  (com recursos multimídia, HDMI, entrada WIFI etc.) 

Aparelhos de som (com adaptação para microfones e pendrive); 

Salas de aulas com acesso a internet; 

Espaços coletivos (auditórios com acesso a internet); 

Espaços abertos com coberturas (tendas. 

Outros recursos poderão ser necessário de acordo com o desenvolvimento do curso.  
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Mediação e Intervenção Sociocultural, Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1)Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? 

 

R. O princípio do acesso à justiça é um direito, além de fundamental, essencial ao completo 

exercício da cidadania, todo cidadão bem informado deve ser capaz de tomar atitudes mais 

prudentes no que diz respeito ao Direito. Esse é o maior do DESC Direito na Escola. 

 

2) Como começarão as atividades? 

 

R. O Direito na Escola DESC , terá início com foco na cidadania é o Acesso Justiça, a 

Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece ao cidadão assistência jurídica 

gratuita, proporcionando assim, aos que comprovarem insuficiência de recursos, acesso à 

Justiça de forma gratuita, fundamentada pela Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro, a qual estabelece 

normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, caminho pelo qual o 

cidadão, sujeito de ação, pratica o exercício dos seus direitos e deveres civis, políticos e sociais. 

 

3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? 

 

R. O Ensino Médio visa à formação integral, em consonância com as características sociais, 

culturais e cognitivas dos adolescentes, sobretudo porque, na adolescência, se intensificam as 

transformações físicas, emocionais, comportamentais. No ensino de Direito DESC, o 

planejamento das atividades deverá ser realizada em consonância com a supervisão, a 

coordenação  pedagógica da escola e com as outras disciplinas de humanas, dentro dos 

parâmetros do Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio DF.  

 

4) Como e em que momentos haverá a participação dos estudantes? 

 

R. Incentivar a participação dos alunos para que eles aproveitem melhor as aulas e a 

compreendam a disciplina. Oferecer um problema, assim, o aluno se sentirá como é importante 

e participar da aula, ou seja, será estimulado a participar e opinar, colocar um ou dois estudantes 

como “monitores” em sala de aula para ajudar o aluno se envolver  e a envolver os colegas no 

DESC. 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Trabalhos de pesquisa, seminário, questionários, participação nas aulas, debates e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

Referências 

 

Docência Jurídica no século XXI 

Direito na escola e Instituto Ânima oferecem Evento Docência jurídica no século XXI ONLINE e 

GRATUITO com certificação. Uma semana inteira com aulas alternadas. Tudo sobre o mercado 

docente e suas inúmeras possibilidades. Dos dias 18 a 22 de janeiro de 2021 Inscrições abertas 

no link: https://www.sympla.com.br/docencia-juridica-no-seculo-xxi—gratuito__1079111 

http://www.lumosjuridico.com.br/2017/07/28/o-direito-constitucional-nas-escolas-um-exercicio-

cidadao/ 

Direito Nas Escolas 

Leandro Dos Santos Costa E Munique Menezes Costa 

Quer saber mais sobre Direito, Siga nossas redes sociais: 

@direitonaescola 

https://www.instagram.com/direitonaes... 

@lucasandradeprofessor 

https://www.instagram.com/lucasandrad.. 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

karlbonfim@gmail.com 

Carlos José de Oliveira Bonfim 

CED 08 DO GAMA 
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http://www.lumosjuridico.com.br/2017/07/28/o-direito-constitucional-nas-escolas-um-exercicio-cidadao/

