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TERRITORIALIDADE E DIVERSIDADE: OCUPAÇÃO ESPACIAL, TEMPORAL, 
CULTURAL E HISTÓRICA 

 

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 

 

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

[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. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas 

orientadas, Debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, Dinâmica de 

grupos, Ensino com pesquisa, Ensino em pequenos grupos, Estudo dirigido, Estudo do meio, 

Utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show) 

 

Recursos materiais necessários 

Quadro branco; 

Pincéis marcadores; 

Projetor de vídeo/áudio; 

Computador; 

Smartfone; 

Conexão de internet; 

Impressora. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os objetivos serão atingidos por meio da prática do planejamento, da coleta de 

dados, da análise e tratamento dos dados com orientação docente e, da produção e 

divulgação de conhecimentos produzidos ao longo do trabalho. 

As atividades começarão a partir de um plano de pesquisa, realizado em conjunto 

entre docentes e estudantes, considerando a temática do currículo da área de 

Ciências Humanas. Desse planejamento, resultará um modelo de coleta de dados 

(entrevistas, imagens, registros diversos) que serão fontes de informações atuais a 

serem lidas/tratadas sob a ótica acadêmica/investigativa. 
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A coordenação e gerenciamento serão realizados pelo professor docente em 

atuação na eletiva. Este poderá, em acordo com os estudantes, constituir grupos e 

líderes que contribuirão nesses papéis. 

Os estudantes participarão de todas as etapas/fases dos trabalhos, desde o 

planejamento inicial até a apresentação de produtos finais e sua divulgação. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

- Observação sobre a participação dos estudantes nas fases da metodologia 

(individual/grupal); 

- Análise qualitativa nos registros de cada estudante/grupo durante a pesquisa; 

- Análise de produção final (profundidade temática, estética, produção textual, 

organização e tratamento dos dados, abordagem dos sujeitos pesquisados, entre 

outros fatores considerados relevantes pelos professores e estudantes). 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

romualdo.oliveira@edu.se.df.gov.br 
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