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PRISIONEIROS DA GEOGRAFIA - 10 MAPAS QUE EXPLICAM TUDO O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER SOBRE POLÍTICA GLOBAL 

 

 

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 

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. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[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 

Avaliação 360, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, ensino híbrido, entrevistas, 

filmes e vídeos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, palestra e/ou 

mesa redonda e/ou entrevista, produção de texto, sala de aula invertida, seminário sobre 

temáticas em estudo. 

 

Recursos materiais necessários 

- Data show; 

- Livro Prisioneiros da Geografia; 

- Softwares de mapas. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A eletiva estará atrelada ao livro "Prisioneiros da Geografia". Nesse sentido, professores de 

humanas trabalharão com a temática abordada. Em um primeiro momento a abordagem será 

teórica-metodológica. Em um segundo momento, começamos a explorar os recursos de 

ferramentas como o Google Maps e similares no laboratório de informática, bem como  
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começaremos a explorar as ferramentas audiovisuais e de redes sociais para construção de um 

material próprio dos estudantes que reflitam a dinâmica das tensões entre grupos na nossa 

realidade brasileira e latino-americana e, por fim, por meio de júri simulado, feira, simpósio ou 

congresso apresentaremos os resultados para a comunidade escolar. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A construção e a participação no percurso da eletiva através de presença, participação e 

avaliação. 

 

Referências 

MARSHALL, TIM. Prisioneiros da Geografia. Rio de Janeiro. Zahar, 2018. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

daniel.solda@edu.se.df.gov.br 

Daniel José Lima Solda 
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