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MINORIAS E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

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 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na 

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, 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, dissertação ou resumos, elaboração de 

fichamento, estudo de texto, lista de discussão por meios digitais, produção de 

texto, resolução de exercícios, teste escrito, utilização de plataforma digital, 

utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Acesso à internet, computadores, notebooks e/ou celulares, textos 

complementares, papel, copiadora, caixa de som, datashow ou TV tela grande. 

Sala de aula ou sala de vídeo ou sala de informática. 

 

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

Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Os objetivos serão alcançados à medida em que o aluno for obtendo 

conhecimento sobre as diferentes etnias e puder mostrar esse conhecimento 

adquirido através das diferentes avaliações. 2) As atividades começam a partir 

do primeiro dia de aula, com aulas expositivas e explanatórias. 3) Toda atividade 

avaliativa e/ou expositiva será planejada com o fim de que o aluno seja capaz de 

entender a cultura em seus múltiplos aspectos 4) A participação do aluno será 

demandada tanto nas aulas expositivas quanto nas aulas avaliativas.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Provas discursivas, provas objetivas, seminários, trabalhos, resenhas. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 
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