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POLITIZANDO 

 

 

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, Geografia, História, 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. 

[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 

Atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, ensino com 

pesquisa, ensino em pequenos grupos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou 

na biblioteca, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, produção de texto. 

 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula com carteiras e equipamento multimídia. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

As aulas vão se estruturar baseadas na exposição do professor, vídeos, notícias e debates com 

a turma, prestando o resgate histórico, os tratados internacionais e o debate público e 

acadêmico. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Avaliar a participação ao longo do desenvolvimento da eletiva e uma atividade criativa individual 

ou coletiva que demonstre seu conhecimento no assunto. 
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Referências 

Pesquisa na internet e uso do livro didático. 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

lucianny.araujo@edu.se.df.gov.br 

LUCIANNY MARIA BANHOS DE OLIVEIRA ARAUJO 

CEM SETOR OESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


