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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: Geografia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos nas 

perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da autogestão 

e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

[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 

Aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, 

elaboração de fichamento, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, pesquisa em laboratório 

de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, utilização de plataforma digital e 

workshop. 

 

Recursos materiais necessários 

Serão necessários conhecimentos sobre prepararão e orientação, conhecimentos de 

informática básica (pacote office ou libre office). Computadores, projetores e equipamentos para 

produção áudio visual. 

 

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

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1 - Para atingir seus objetivos se buscará dados estatísticos contextualizados.  

2 - As atividades serão iniciadas a partir da visão de futuro e conhecimentos a respeito das 

diversas profissões desde as tradicionais até as que surgem neste novo mundo tecnológico.  

3 - O estudante estará presente em todas as etapas do processo. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

O estudante deverá apresentar um portifólio ou diário de bordo com tudo que foi dado no curso, 

além de apresentar oralmente os seus resultados. 

 

Referências 

Cadernos da ONU - O trabalho como motor do desenvolvimento humano. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr15_overview_pt.pdf 
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