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PROJETO MULHER PARLAMENTAR 

 

 

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 

[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. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, ensino com pesquisa, estudo de caso, estudo do meio, 

exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula; laboratório de informática; impressora. 

 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Metodologia: O projeto ocorrerá em três etapas. A primeira terá como objetivo o levantamento 

de dados quantitativos acerca da representação política da 

mulher na história do Congresso Nacional brasileiro. A segunda deverá catalogar as conquistas 

de direitos políticos para as mulheres brasileiras no decorrer dos 

anos de república. Por fim, na terceira etapa os alunos e alunas deverão propor estratégias que 

visem democratizar e incentivar a participação política feminina. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

Participação e assiduidade dos estudantes; elaboração de um relatório final. 
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