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DIREITOS HUMANOS E 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 

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. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das aprendizagens, 

aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aulas orientadas, avaliação para as 

aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica 

de grupos, dramatização, ensino com pesquisa, entrevistas, estudo de texto, estudo dirigido, 

estudo do meio, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, jogos lúdicos e interativos, 

oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, produção de texto, resolução de exercícios, revisão 

das aprendizagens, solução de problemas e utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Notebook, data show, TV, carteira, mesas, acesso à internet, dentre outros. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Será utilizada metodologia de aulas expositivas na parte teórica, rodas de conversa, interação 

entre professor e aluno, por meio de debates, organização de grupos, bem como culminância 

da eletiva. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Participação do estudante, atividades propostas, etc. 
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Referências 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: 

Avanços e Desafios.  

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

cedpipiripau2.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Orlei Rofino de Oliveira 

CED Pipiripau II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


