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MEU BAIRRO, MEU ESPAÇO! 

 

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, 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. 

[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. 

[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 

Aulas orientadas, ensino com pesquisa, estudo dirigido, sala de aula invertida, 

atividades de registro, relatório de pesquisa, autoavaliação. 

 

Recursos materiais necessários 

Acesso à internet e computadores, celulares, livros de acervo bibliográfico da 

cidade, textos complementares, datashow, sala múltiplo uso. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Por meio da pesquisa, da coleta de dados, de entrevista com moradores mais 

antigos os estudantes irão conhecer o bairro onde vivem, as mudanças ocorridas  
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e por meio dessa apropriação do conhecimento, transformar o espaço, as 

relações, o ambiente para vislumbrar mudanças concretas, com senso crítico e 

duradouras. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Criação de um painel expositivo com fotografias mostrando as mudanças 

ocorridas no bairro ao longo do tempo, atividades de registros/ relatório de 

pesquisa e análises de dados coletados e autoavaliação. 
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