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INVISIBILIDADE SOCIAL 

 

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 

[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. 

[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. 

[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. 

[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 de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aulas orientadas, diário de campo, 

entrevistas, estudo de caso, filmes e vídeos. 

 

Recursos materiais necessários 

Dispositivos para gravação e edição de imagens e vídeo; Textos e Links para pesquisa sobre a 

temática; Computadores, celulares e programas de edição de vídeo; Internet; Papéis, canetas 

e pranchetas para coleta de dados de pesquisa. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

a) O trabalho consiste na elaboração de um Vídeo Documentário legendado, na realização de 

um conjunto de atividades e uma série de textos escritos, relacionando a experiência vivida aos 

conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas envolvidas no projeto.  

b) O Vídeo deve ter entre 12 e 15 minutos de duração. 

c) O grupo deverá abordar o dia a dia de pessoas ou grupos que se encontram em uma situação 

de invisibilidade social.  O vídeo deverá conter fotografias, entrevistas, dados estatísticos e 

experiências pessoais, organizados da seguinte forma: entrevista com o(s) “invisível(eis) 

social(ais)”, registro da experiência vivida por alguns membros do grupo, entrevista com os(as) 
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alunos(as) que viveram a experiência (perspectiva crítica relacionada diretamente a dois 

filósofos) e o registro do “realizando sonhos” (cada uma dessas etapas deve conter, no máximo, 

4 minutos). 

d) As cópias de trechos de vídeos ou fotografias retiradas diretamente da internet ou programas 

de TV não podem ultrapassar 20% do documentário.  

e) O grupo deve verificar, com antecedência, a compatibilidade do vídeo gravado com os 

aparelhos de reprodução disponíveis na escola. Se não for possível apresentar o vídeo por 

problemas de incompatibilidade, gravação inadequada etc., o grupo ficará com nota zero. 

As etapas de construção conceitual do trabalho envolvem: 

1- Geografia – Pesquisa de opinião (construção e análise de dados). 

2- Filosofia – Reflexão da experiência à luz de dois filósofos.  

3- Sociologia e História – Análise de Conjuntura aplicada. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Análise do documentário produzido pelo grupo, verificação da participação individual nos 

processos de construção dos materiais conceituais e sua participação nas atividades práticas 

que envolvem todo o processo de construção do trabalho, frequência e interesse.  
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

profr@terra.com.br 

Rogério Póvoa Braule Pinto 

CEMTN - TAGUATINGA 
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