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TOUR CULTURAL 

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 

[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. 

[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. 

[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 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, blogs e redes 

sociais, debates e/ou discussões considerando a participação do estudante, diário de campo, 

dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, dramatização, ensino com pesquisa, ensino em 

pequenos grupos, ensino híbrido, ensino individualizado, estudo de caso, estudo de texto, 

estudo dirigido, estudo do meio, exposições/excursões e visitas, feiras do conhecimento, filmes 

e vídeos, grupo de verbalização e de observação, jogos lúdicos e interativos, júri simulado e/ou 

esquete e/ou teatro sobre temáticas em estudo, leitura textual de gêneros e temas diversos em 

sala ou na biblioteca, lista de discussão por meios digitais, mapa conceitual, palestra e/ou mesa 

redonda e/ou entrevista, produção de texto e sala de aula invertida. 

 

Recursos materiais necessários 

Envio de documentos às Administrações Regionais, Secretaria de turismo do DF, IPHAN, 

Museu da República, entre outros. Será necessário o apoio do Coordenador da Unidade de 

Ensino, bem como da Direção. Disponibilização de transporte. 
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Eixo(s) estruturante(s) envolvido(s) na Unidade Curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os objetivos serão atingidos por meio de pesquisas, passeios pedagógicos a diversas áreas 

culturais, bem como pelo uso de imagens e materiais de multimídia. As atividades coincidirão 

com o início da implementação e prática desta unidade Curricular Eletiva Orientada, com a 

participação imediata dos estudantes, seja por leitura de textos, discussões ou outros 

mecanismos de aprendizagem. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Debates, Seminários, autoavaliação, trabalhos individuais ou em grupo. 

 

Referências 

Base Nacional Curricular Comum, Currículo em Movimento do DF, Livros de Filosofia, Livros e 

Revistas sobre arquitetura, cultura e pontos turísticos de Brasília, do Brasil e do Mundo, 

materiais de imagem, áudio e vídeo disponíveis na Internet, entre outros. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

ced02.guara@edu.se.df.gov.br 
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