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TOUR POR BRASÍLIA 

 

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. 

[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., 

[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. 

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, diário de campo, dissertação 

ou resumos, ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, ensino 

individualizado, estudo de caso, exposições/excursões e visitas, grupo de verbalização e de 

observação, palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista, produção de texto, resolução de 

exercícios e seminário sobre temáticas em estudo. 

 

Recursos materiais necessários 

Material de multimídia, ônibus para traslado aos pontos turísticos de Brasília, material impresso, 

entre outros. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os objetivos serão adquiridos mediante parceria com a Secretaria de Turismo, Cidadania, IFAN, 

Administrações Regionais, Governo Federal, entre outros. As atividades terão início quando a 

Eletiva Orientadas for aplicada na Unidade de Ensino, com a imediata participação do 

estudante. Será necessário o apoio do Coordenador da Escola, da Direção da, bem como das 

Secretarias envolvidas para a excelente realização deste. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Assiduidade, participação, confecção de material, produção de texto, entre outras. 

 

Referências 

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

sobre Arquitetura de Brasília, materiais de imagem, áudio e vídeo disponíveis na Internet. 

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

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

Flávia Antunes Silva 

CEM 01 DO GUARÁ 
 


