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ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS - PRÁTICAS 

 

 

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 

 

 

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

[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., 

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

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica 

de grupos, estudo dirigido, mapa conceitual, produção de materiais sobre a temática abordada, 

projeto de pesquisa. 

 

Recursos materiais necessários 

• Quadro e pinceis para quadro branco; 

• Material de mídia: data show, som, computador, celular; 

• Cópias; 

• Material de papelaria: papel sulfite, pinceis atômico coloridos, cartolinas, papel gráfico, marca 

textos, lápis e canetas. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Como a Eletiva vai atingir os objetivos? 

 

Através das orientações feitas pelos docentes e das práticas dos discentes. Fazendo 

autoavaliações para identificar qual é o melhor ou melhores métodos de estudo para cada 

estudante. 

 

2) Como começarão as atividades? 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

A eletiva será iniciada com a explicação de como funcionará todo o processo da eletiva, depois 

será aplicado um questionário diagnóstico com algumas perguntas sobre os hábitos de estudos, 

e só depois será apresentado as vantagens de ser organizado, técnicas de estudos e etc. 

 

3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? 

Terá uma proposta de um cronograma com as aulas e as atividades que serão executadas 

mensalmente, organizadas por tópicos.  

1. Apresentação da eletiva; 

2. Questionário de diagnóstico; 

3. Vídeos: O desorganizado e o Organizado; 

4. Vídeo: Como ser mais organizado; 

5. Onde estudar. 

6. Como organizar os estudos. 

7. Técnicas de estudos; 

8. Dicas de estudos. 

 

4) Como e em que momentos haverá a participação dos estudantes?" 

A participação dos estudantes será a partir do primeiro encontro, pois os mesmos poderão 

contribuir no planejamento e realização das aulas. O objetivo da eletiva será a prática, 

fazendo-se necessário a participação em todas as aulas. 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

- A avaliação será processual conforme o engajamento e participação dos educandos nas 

aulas. 

● Realização das atividades propostas; 

● Construção e execução do plano de estudos individual; 

● Autoavaliação; 

● Participação na culminância do projeto. Exposição de fotos dos trabalhos realizados no 

semestre ou confecção de portifólio. 

 

Referências 

Currículo em Movimento do Novo Ensino Médio: 

https://eapeonline.se.df.gov.br/pluginfile.php/514877/mod_resource/content/1/Curriculo-em-

Movimento-doNovo-Ensino-Medio_fev21.pdf 

 

● Taxinomia de Bloom: https://www.scielo.br/j/gp/a/bRkFgcJqbGCDp3HjQqFdqBm/?lang=pt 

 

● Valente e Cavellucci (2003). Preferências de aprendizagem: promovendo mais 

aprendizagem na sala de aula. No prelo. Vigotsky, L.S. (1987). 

 

● Vídeos do You Tube: 

O desorganizado - https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o&t=11s 

 

O organizado - https://www.youtube.com/watch?v=ja96W3ogBbM 

https://eapeonline.se.df.gov.br/pluginfile.php/514877/mod_resource/content/1/Curriculo-em-Movimento-doNovo-Ensino-Medio_fev21.pdf
https://eapeonline.se.df.gov.br/pluginfile.php/514877/mod_resource/content/1/Curriculo-em-Movimento-doNovo-Ensino-Medio_fev21.pdf
https://www.scielo.br/j/gp/a/bRkFgcJqbGCDp3HjQqFdqBm/?lang=pt
https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=ja96W3ogBbM
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Como ser mais organizado - https://www.youtube.com/watch?v=Rdc8_fpxC3U 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

erika.ribeiro77@se.df.gov.br 

ERIKA SANTOS RIBEIRO; MARTA DA COSTA GOMES 

CED DONA AMÉRICA - PLANALTINA 
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