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EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS PELO MUNDO 

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 

Geografia 

 

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. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[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. 

[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. 

[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. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, Atividades de verificação das aprendizagens, Aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Avaliação para 

as aprendizagens, Blogs e redes sociais, Debates e/ou discussões considerando a participação 

do estudante, Dinâmica de grupos, Elaboração de fichamento, Ensino com pesquisa, Ensino 

em pequenos grupos, Ensino híbrido, Ensino individualizado, Estudo dirigido, Filmes e vídeos, 

Pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, Produção de 

materiais sobre a temática abordada, Produção de texto, Projeto de pesquisa, Resolução de 

exercícios, Revisão das aprendizagens, Teste escrito, Utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show) 
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Perfil docente (conhecimentos complementares) 

• Licenciatura em geografia; 

• Ter bom conhecimento sobre os principais temas relacionados à Geografia Geral que 

mais são cobrados no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), PAS (Programa de 

Avaliação Seriada da Universidade de Brasília-UnB) e demais vestibulares; 

• Entender a dinâmica e as exigências dos principais temas de Geografia Geral 

presentes nas questões de provas do ENEM, PAS e demais vestibulares; 

• Entender a estrutura de um item de Geografia Geral presente nas provas do ENEM, 

PAS e demais vestibulares. 

 

 

Recursos materiais necessários 

• Notebook e Datashow; 

• Computador com acesso à internet; 

• Vídeos do canal de vídeos Youtube; 

• Livros, jornais, revistas e textos acadêmicos; 

• Livros didáticos de geografia; 

• Charges; 

• Letras de músicas; 

• Sites de notícias e sites educacionais; 

• Redes sociais (Instagram, WhatsApp); 

• Provas já aplicadas no ENEM, PAS e demais vestibulares do Brasil; 

• Saídas de campo; 

• Dentre outros recursos. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

A ideia dessa eletiva é que o professor de geografia trabalhe temas mais universais e 

conceituais da ciência geográfica, pois a escola (CEMUB) possui uma outra eletiva, chamada 

Geografia do Brasil para o ENEM, PAS e demais vestibulares, a qual se propõe a trabalhar com 

temas de geografia aplicados a realidade brasileira. 

O curso tem como proposta o trabalho com metodologias de ensino que levem o estudante a 

caracterizar, no tempo e no espaço, o espaço natural e humanizado do mundo de forma crítica 

e reflexiva. Com isso, o curso tem o intuito de contribuir para que o aluno, ao resolver questões 

do ENEM, PAS e demais vestibulares, tenha um bom desempenho. Nesse sentido, poderão ser 

adotadas as seguintes metodologias de trabalho: 

• Aulas expositivas e dialogadas, com auxílio do Datashow; 

• Trabalhos com recursos visuais diversos: vídeos do Canal Youtube, documentários, 

filmes, dentre outros; 

• Interpretação crítica e reflexiva de charges; 

• Produção de vídeos; 

• Produção de podcasts; 

• Produção de seminários; 
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• Análise de textos acadêmicos; 

• Provas objetivas; 

• Provas subjetivas; 

• Simulados com questões e itens já aplicados em provas anteriores do ENEM, PAS e 

demais vestibulares; 

• Interação em redes sociais (Instagram, WhatsApp); 

• Saídas de campo. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

• Interesse e participação em aula; 

• Assiduidade e pontualidade na frequência às aulas; 

• Atividades individuais; 

• Atividades em grupo; 

• Provas Objetivas; 

• Provas subjetivas; 

• Realização de simulados com questões e itens anteriormente presentes em provas do 

ENEM, PAS e demais vestibulares; 

• Para encerramento do curso, propõe se a realização de trabalhos diversos a serem 

apresentados a comunidade escolar (confecção de podcasts, produção de vídeos, 

apresentação de seminários, dentre outros). 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

adamopires@edu.se.df.gov.br 

Ádamo Pires Máfei 

CEM 01 N BANDEIRANTE 
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