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Humanos direitos? Não, Direitos Humanos

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Geografia, História,
Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Sociologia

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

[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.
[LGG08IF] Organizar repertório individual sobre as diversas linguagens, por meio de
estratégias de mediação e intervenção sobre questões de ordem sociocultural, aprimorando
as relações da vida em sociedade, as possibilidades de fruição cultural coletiva e o respeito
à diversidade e ao meio ambiente.
[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, mobilizando
conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo soluções viáveis para questões
sociais e ambientais.
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais
e ambientais.

Estratégia de aprendizagem

Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Estudo de caso, Mapa
conceitual, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, Produção de materiais sobre a
temática abordada, Produção de texto, Sala de aula invertida, Utilização de plataforma
digital, Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show)
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Recursos materiais necessários

- Guias de educação da Anistia Internacional – Campanha Escreva por Direitos Humanos
- Vídeo sobre A História dos Direitos Humanos -
https://www.youtube.com/watch?v=uCnIKEOtbfc
- Declaração de Direitos Humanos, disponível em diversos sites na internet

Como será a oferta do Itinerário Formativo?

Eletiva Orientada

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural,
Empreendedorismo

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Metodologia ativa/participativa: com a utilização de material da campanha Escreva por
Direitos, da Anistia Internacional, os estudantes serão apresentados a temas atuais de
desrespeito a direitos individuais, violência, arbitrariedades governamentais e
cerceamento de expressão para refletir sobre os exemplos e, a partir deles, pesquisar
sobre Direitos Humanos, a Declaração de Direitos Humanos e a evolução histórica
destes conceitos. A partir dos temas, os estudantes devem ser orientados a apresentar suas
reflexões para debate por meio de elaboração de painéis, mídias sociais, audiovisual, ou
ferramentas possíveis que fomentem essa interação.

Estratégias de avaliação do estudante
No modelo de metodologia participativa, os estudantes devem apresentar seminários,
elaborar vídeos e/ou podcasts ao longo das aulas de forma a divulgar suas pesquisas e
percepções sobre os temas, com a avaliação de seus pares e professor por meio de
rubricas que avaliem, por exemplo, itens como: Domínio do conteúdo; Clareza e coerência;
Organização; Utilização dos recursos e criatividade; Uso do tempo; Referência
bibliográfica/fontes e material didático.

Referências
• Anistia Internacional. Campanha Escreva por Direitos 2020/2021. Disponível em:
:https://anistia.org.br/campanha/portal-da-educacaoescreva-por-direitos-2020/?code=bc15f8
7ef36b88b925650a52c7ce50e1
• BRASIL. Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Educação em
Direitos Humanos: Diretrizes Nacionais. Brasília:
Coordenação Geral de Educação em SDH/PR, Direitos Humanos, Secretaria Nacional de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013.
• BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de
Educação em Direitos Humanos. Brasília: Ministério dos
Direitos Humanos, 3ª reimpressão. Disponível em:
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https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/educacao-em-direitoshumanos/DIAGRMA
OPNEDH.pdf
• Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral
das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10
de dezembro de 1948. Disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos

Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

monica.torreao@edu.se.df.gov.br
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CED 03 DE SOBRADINHO


