
ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

PROTAGONISMO JUVENIL - CIDADANIA PARTICIPATIVA 

 

 

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 

Arte: artes visuais, Arte: música, Arte: teatro, Filosofia, Geografia, História, Língua Estrangeira, 

Língua Portuguesa, Matemática, Sociologia 

 

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. 

[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. 

[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. 

[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. 

[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, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 

orientadas, avaliação para as aprendizagens, congresso, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, diário de campo, dinâmica de grupos, dissertação ou  
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resumos, elaboração de fichamento, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino 

híbrido, entrevistas, estudo de texto, exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, gincanas 

e/ou jogos lúdicos e interativos, júri simulado e/ou esquete e/ou teatro sobre temáticas em 

estudo, mapa conceitual, mesa redonda, oficinas sobre o conteúdo abordado na aula, palestra 

e/ou mesa redonda e/ou entrevista, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos 

móveis utilizando sites, philips 66, portfólio, produção de texto, projeto de pesquisa, sala de aula 

invertida, seminário sobre temáticas em estudo, solução de problemas, tempestade cerebral 

(brainstorming), utilização de plataforma digital. 

 

 

Recursos materiais necessários 

Internet para pesquisas nas mídias e órgãos que serão vinculados ao projeto; tour virtual à 

Câmara dos Deputados e Senado Federal (utilizado pelos grupos), notebook; caixa de som; 

data show; impressora; ônibus para deslocamento dos estudantes; lanches para os estudantes 

visitantes; visitas agendadas no Senado Federal;visitas agendadas na Câmara dos Deputados; 

visitas agendadas na Câmara Legislativa do Distrito Federal; visitas agendadas às Secretarias 

de Estado do Governo do Distrito Federal; visitas agendadas ao Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios; visitas agendadas ao Tribunal do Júri de Taguatinga para assistir 

audiências; papel fotográfico para expedição de certificado de participação. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

- Roteiro de montagem dos grupos (até 06 pessoas) e pesquisas para o desenvolvimento do 

Projeto Protagonismo Juvenil – Cidadania Participativa; 

 

- Pesquisa em grupo – fases de desenvolvimento do Projeto Protagonismo Juvenil – Cidadania 

Participativa realizado pelos grupos dos primeiros anos – 2021-2022; 

 

- Conversar com os Coordenadores de grupo (turmas) que realizaram o trabalho e solicitar o 

envio do mesmo por e-mail no formato .pdf; repassar o trabalho aos membros do grupo para 

leitura;  

 

- Apresentar e acompanhar os trabalhos – Protagonismo Juvenil – Cidadania Participativa, às 

Secretarias de Estado e Assessoria de Comunicação, que o grupo está vinculado; 

 

 

- Elaborar e enviar Carta aos Deputados Presidentes das Comissões Permanentes na Câmara 

Legislativa do Distrito Federal, descrevendo o trabalho ao gestor público vinculado ao grupo e 

Assessoria de Comunicação, solicitando o conhecimento do Projeto Protagonismo Juvenil – 

Cidadania Participativa; 

 

- Solicitar às Assessorias de Comunicação dos Gabinetes dos Deputados Distritais vinculadas 

aos grupos, leitura e providências em relação aos problemas apresentados e respostas (via 

ofício) ao grupo de Estudantes responsáveis, agendando uma entrevista com os Deputados,  
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solicitando o encaminhamento (via ofício) dos problemas identificados nas reportagens 

levantadas pelo grupo, dirigida ao Exmo. Governador do Distrito Federal e Secretarias 

responsáveis, para conhecimento e tomada das providências, uma vez que os Estudantes estão 

apresentando soluções viáveis aos problemas apresentados. 

 

- Agendar um momento para visitação no CEMTN pelos Deputados e Assessorias, para 

conhecer os grupos que estão vinculados em relação ao Projeto Protagonismo Juvenil – 

Cidadania Participativa; 

 

- Acompanhar junto aos Conselhos vinculados ao Governo do Distrito Federal e Comissões 

Parlamentares, a efetividade das decisões tomadas em benefício da qualidade de vida 

população, de acordo com os problemas e soluções apresentadas nos trabalhos; 

 

- Montar a estruturação do trabalho nos moldes da ABNT - com as respostas obtidas pelos 

Gabinetes e Assessoria de Comunicação, apresentar no final do Bimestre para obter a nota do 

bimestre; 

 

- A pesquisa dos problemas e soluções frente ao que divulga a mídia, deverá ocorrer durante 

todo o ano - vez que a Escola trabalha a semestralidade, onde cada grupo deverá pesquisar os 

temas por semana, apresentar a Secretaria de Estado e Assessoria de Comunicação que o 

grupo está vinculado para as providências em melhoria da qualidade de vida da população do 

Distrito Federal e Entorno; 

 

- Fontes de pesquisa: Correio Braziliense – Jornal de Brasília – G1 Brasília – R7 Brasília – SBT 

Brasília – Band Brasília – Agência Brasília - Metrópole 

- Áreas problema (Educação – Saúde – Segurança Pública – Meio Ambiente – Recursos 

Hídricos – Resíduos Sólidos – Infraestrutura das Cidades – Transporte Público Urbano-Rural/ 

Pirata – mobilidade urbana /rural – trabalho/emprego – Saneamento básico – Cidade 

Sustentável – Desenvolvimento econômico – Desenvolvimento tecnológico – Esporte – Lazer – 

Agricultura – Justiça e Cidadania – Mudanças climáticas – Mulher – Cultura – Juventude – Idoso 

– Política Racial – Transparência e Controle Social) 

 

Estrutura do trabalho nos moldes da ABNT – NBR 14724 - Trabalhos Acadêmicos, contendo a 

seguinte estrutura: 

  

a) Capa 

b) Folha de rosto 

c) Sumário 

d) Introdução 

e) Desenvolvimento 

f)  Conclusão ou Considerações finais 

g) Referências  

h) Anexos (imagens ou textos) que queira fazer referência 

  

 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

- Observar quando da formatação geral do trabalho, as regras gerais de 

apresentação conforme constam da página 07 a 09 – ABNT – NBR 14724;  

 

- Entregar a Carta com a descrição do trabalho e e-mail enviado à Comissão Permanente, 

Deputados Distritais Presidente e Vice-Presidente, e Assessoria de Comunicação. 

  

- O trabalho final deverá ser apresentado em meio digital e enviar a pesquisa em formato .doc 

para o e-mail do Professor, Deputados Presidentes das Comissões Permanentes, Assessoria 

de imprensa dos gabinetes parlamentares e Ouvidoria da Câmara Legislativa do Distrito 

Federal, para acompanhar e reforçar o vínculo ao grupo e Assessorias de Comunicação, para 

conhecimento e providências; 

 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

No final de cada semestre será cobrado o trabalho completo realizado pelos grupos, segundo 

as Normas da ABNT – contendo todas as reportagens com o levantamento dos problemas e 

apresentando no mínimo três soluções possíveis, devendo ser apresentado integralmente aos 

Deputados Presidentes das Comissões Parlamentares que os grupos estão vinculados.  
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