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SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES PÓS-PANDEMIA 

 

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 

[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. 

[CHSA04IF] Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na 

multiplicidade de discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[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. 

[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. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos 

produtivos nas perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do 

empreendedorismo, da autogestão e do trabalho associado, em âmbito local, 

regional, nacional e/ou global. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, aula expositiva e/ou dialogada, 

avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, 

entrevistas, estudo dirigido, exposições/excursões e visitas, produção de texto, 

seminário sobre temáticas em estudo, tempestade cerebral (brainstorming), 

utilização de plataforma digital. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, datashow, livros e/ ou apostilas específicas, links específicos 

documentários e outros. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural, Empreendedorismo 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Em face às desigualdades vigentes no contexto vividos pelos educandos se faz 

necessário pensar na superação dessas desigualdades, para isso os integrantes 

das eletivas direcionadas contemplarão momentos em que estarão diante de 

suas próprias realidades, sendo assim, cada estudante terá a oportunidade de 

refletir sobre o modo de vida que desejam no futuro. Todas as atividades deverão 

partir dessa perspectiva: conhecer a sua realidade e os meios pelos quais 

poderão lhes proporcionarão caminhos para trilhar rumo ao futuro. Cada 

atividade terá um tempo de coordenação pelo professor titular da pasta sendo 

auxiliados pelos professores das outras disciplinas que contribuirão para o 

desenvolvimento de todas as atividades, que deverão ser gerenciadas por cada 

professor envolvido na temática. Os estudantes participarão diretamente na 

elaboração das pesquisas e estudos relacionados com cada tema discutido. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Leituras, pesquisas, debates, seminários, entrevistas, visitas a campo e ou 

visitas em órgãos públicos relacionados ao tema. 

 

Referências 

https://www.youtube.com/watch?v=k5oTxQdV_Y0. 

Uma História das Desigualdades: a concentração de rendas entre ricos e pobres 

no Brasil. (1926-2013), Pedro H. G. Ferreira e Sousa. 

https://www.comunidadedasnacoes.com.br/ministerio-filhos-

dobrasil/?gclid=Cj0KCQiA8ICOBhDmARIsAEGI6o0QQk_5FiZj1ex-

6hcHmMWg9T_1pbDFDVDAEuaak5kPGb9uDwLdvSYaAimBEALw_wcB;  

Livro didático escolar, adotado pela rede pública de ensino do Distrito Federal. 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

carlos.manoel@edu.se.df.gov.br 

Carlos Manoel da Fonseca 

CEM 04 DE CEILÂNDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


