
ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

O ATLÂNTICO QUE NOS UNE: REFLEXÕES SOBRE A 
HISTÓRIA AFRICANA 

 

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 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Física, 

Geografia, História 

 

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. 

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

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes 

contextos da vida cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida 

ativa, contributiva e melhoria dos âmbitos individual e coletivo. 

[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. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de fixação, 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, dramatização, ensino com pesquisa, ensino 

híbrido, entrevistas, estudo de texto, estudo dirigido, exposições/excursões e 

visitas, filmes e vídeos, grupo de verbalização e de observação, lista de 

discussão por meios digitais, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, 

palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, pesquisa em laboratório de 

informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção de materiais sobre 

a temática abordada, utilização de plataforma digital, utilização de recursos 

audiovisuais (documentários/música/data show). 
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Recursos materiais necessários 

Preferencialmente uma sala ambiente, data show, telão, internet, auditório ou 

mini auditório, laboratório de informática, e eventualmente transporte para saídas 

de campo. 

  

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1. A disciplina visa aprofundar e desenvolver temáticas nem sempre abordadas 

na Formação Geral Básica, nesse sentido será desenvolvida uma estratégica de 

pesquisa voltada para o aprofundamento de tais temáticas relacionadas aos 

intercâmbios  entre a África e o Brasil.  

2. As atividades iniciarão desde do primeiro dia letivo da disciplina, sendo que 

as atividades de orientação e aprendizagem não ficarão restritos ao espaço de 

sala de aula.  

3. Através de diferentes estratégias pedagógicas, dentre a da Sala de Aula 

Invertida, o próprio Google Classroom, onde o protagonismo do estudante 

pesquisador será uma etapa fundamental para o desenvolvimento e sucesso das 

atividades. 

4. Os estudantes participarão a todo momento, desde os debates e 

problematizações em sala de aula, das atividades postadas no google 

classroom, na elaboração dos trabalhos de pesquisa teóricos até a apresentação 

das temáticas escolhidas pelos próprios estudantes.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A disciplina contará com diversas estratégias de avalição diferentes, cabe ao 

professor orientador optar pelas mais adequadas ao contexto específico da 

turma. Leitura e interpretação de diferentes linguagens textuais,  

Ensaios e Resenhas, Trabalhos de Pesquisa, Saídas de Campo/Entrevistas, 

Apresentações, Mostras Temáticas, Produções Audiovisuais e Estudos Dirigidos 

Teóricos e Temáticos. 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

julio.campos@edu.se.df.gov.br 

Júlio César Ferreira Campos 

CEMI DO GAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


