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Política em série

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade
Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

Componentes curriculares relacionados

Arte: artes visuais, Arte: música, Filosofia, História, Língua Portuguesa, Sociologia

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade Curricular

[LGG04IF] Reconhecer produtos e/ou processos de criação e recepção -
linguístico-literários, artísticos, desportivos e culturais -, a fim de aprofundar conhecimentos
sobre os variados usos das linguagens, bem como sobre a multiplicidade de expressões
individuais e/ou coletivas, posicionando-se de forma ética e tolerante em relação à
diversidade do patrimônio cultural local, regional, nacional e/ou internacional.
[LGG06IF] Desenvolver estratégias inovadoras e éticas para resolver desafios do cotidiano,
mobilizando conhecimentos e recursos de diversas linguagens, com o propósito de
desconstruir estereótipos e outras formas de preconceito.
[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa ocorrer por
meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a diversidade de manifestações
culturais e sociais; delineando soluções capazes de contribuir com a qualidade de vida da
comunidade e a preservação do meio ambiente.
[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, estruturando
iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios pessoais, socioculturais
e ambientais.

Estratégia de aprendizagem

Aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Debates
e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de grupos, Jogos
lúdicos e interativos, Produção de materiais sobre a temática abordada, Produção de texto

Recursos materiais necessários

Sala com recursos de Projetor e internet para uso de Filmes, Jornais, Series, Charges e
músicas.
Debates organizados e Rodas de conversas
Visitas em órgãos públicos.



ITINERÁRIOS FORMATIVOS
CATÁLOGO DE OFERTA DE  ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM

- 2022-
Dinâmicas em sala de aula e Jogos sobre a temática abordada

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada

Está eletiva tem como objetivo introduzir noções e conhecimentos políticos e de direito.
Nela o aluno aprenderá a visão Filosófica e Sociológica da Formação e surgimento do
Estado, Conhecerá os Sistemas e Formas de Governo, Entenderá como funciona os 3
poderes e outros órgãos públicos, além de contar com conhecimentos históricos de
acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. EX: Nazismo, Fascismo, Ditadura Militar
entre outros. Verá também como as Artes se tornaram formas de manifestação crítica na
história política e conhecerá também os direitos fundamentais elencados na CF/88. Por fim,
participará de uma oficina de criação de texto, que irá ajudá-los no projeto final do curso
que será a cartilha de direitos fundamentais a ser distribuída na comunidade escolar.
Nesse modelo durante o semestre as áreas de conhecimento estarão juntas abordando as
temáticas da eletiva.

Estratégias de avaliação do estudante
As avaliações serão por metodologias ativas que visam o protagonismo do aluno , Teremos
debates, Visitas em órgãos e rodas de conversas, análise de músicas, filmes e charges e
por fim produção de cartilha.

Referências
https://www2.ufjf.br/noticias/2017/01/18/10-charges-mostram-que-o-brasil-atual-e-coisa-do-p
assado/
Charges para análise na aula de Artes e Língua Portuguesa

https://www.brasildefato.com.br/2021/05/15/as-31-melhores-cancoes-politicas-para-o-brasil-a
tual

Músicas para análise pós aula de história política

Para as aulas de Sociologia e Filosofia que contextualizaram o Estado teremos conceitos de
Max Weber - Política como vocação e Dominação
Jean Jacques Rousseau - Contrato Social
Thomas Hobbes - Leviatã
Montesquieu - Espírito das Leis
John Locke -  Contrato Social
Os três poderes e formas de governo
Constituição Federal 1988
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem

rodolfa.rocha@edu.se.df.gov.br
Rodolfa dos Santos Rocha
CEF 24 DE CEILÂNDIA


