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PESSOAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

 

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 

Sociologia 

 

 

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

[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. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos nas 

perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da autogestão 

e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

[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, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, design thinking, diário de campo, dinâmica de 

grupos, ensino com pesquisa. 

 

Recursos materiais necessários 

Data show, caixa de som, computador, televisão, espaço para exposições. 

 

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

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Para atingir os objetivos, o curso terá algumas aulas expositivas apresentando casos de jovens 

que promoveram alterações positivas na sociedade a partir de pequenos projetos, rodas de 

conversas com os próprios colegas de sala para que eles possam opinar e trazer sugestões 

para todos os projetos, seminários e exposições com profissionais com relatos de experiência 

significantes para a realização dos projetos dos estudantes e com auxílio do professor e da 

escola para que o projeto seja concretizado. 

O protagonismo nesta eletiva é total dos estudantes, os encontros do semestre serão baseados  

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

nos projetos que eles desejam fazer e colocar em prática, sempre de forma colaborativa com a 

escola e com os demais estudantes. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Os estudantes devem ter um diário de desenvolvimento do projeto, anotando todas as 

novidades e alterações feitas nele. Além disso, ao final do semestre, eles deverão fazer ou 

apresentar ao menos um momento de concretização do projeto. 

 

Referências 

Jovens transformadores - Ashoka Brasil. https://www.ashoka.org/pt-br/program/ashoka-young-

changemakers. 

 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

fernanda.mac-ginity@edu.se.df.gov.br 

fernanda mac-ginity moraes rego 
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