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PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E TURISMO SUSTENTÁVEL EM TAGUATINGA, DF 

 

 

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, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Biologia, Geografia, História, Educação Profissional e Técnica 

 

 

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. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, debates e/ou 

discussões considerando a participação do estudante, exposições/excursões e visitas, mesa 

redonda. 

 

Recursos materiais necessários 

Transporte; computadores/acesso à Internet (dois na sala com um data-show); técnicos em 

áudiovisual; salas disponíveis; bibliografia sobre turismo regional e local.    

 

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

Empreendedorismo 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Para atingir os objetivos é necessário a adoção de estrutura e materiais apropriados, listados 

aqui neste formulário. Os estudantes serão estimulados a participarem do curso mediante 

informações acerca da pujante indústria do turismo no Brasil, especialmente na região Centro-

Oeste.  

2) As atividades iniciarão na própria escola, no auditório, com a presença da direção e 

professores como estímulo. Em seguida, com visitas organizadas em espaços naturais já 

servidos de instalação e projetos turísticos seguido dos locais na cidade alvo da implementação 

turística;  

3) Coordenadas pelo professor (es) responsável(is) e pelos parceiros/colaboradores que por 

ventura estiverem no curso - ACIT, Polo Turismo de Brasília e outros;  
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4) Em todos os momentos está prevista a participação dos estudantes, sobretudo na elaboração 

dos projetos de visita, de implementação turística e de criação de agências/empresas 

prestadoras desse serviço voltado ao lazer e à sustentabilidade.    

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Apresentação de projetos de exploração turístico-comercial com preservação ambiental. 
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