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VIVÊNCIAS NA CIDADE - OBSERVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE GERAÇÕES NA 
CIDADE DE CEILÂNDIA 

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 

 

A Eletiva Orientada é um Projeto Interventivo?  

Não, a Eletiva Orientada não é um Projeto Interventivo. 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

Duração da unidade curricular 

Eletiva orientada (1 semestre): 2 créditos por semestre 

 

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., 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

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

interdisciplinares, diário de campo, ensino com pesquisa, entrevistas, estudo de caso, palestra 

e/ou mesa redonda e/ou entrevista e philips 66 

 

Recursos materiais necessários 

Cadernos de campo, notebooks, datashow, acesso à internet. 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 
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Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A U.C. (Unidade Curricular) será dividida em dois momentos. Um primeiro momento de trabalho 

de campo, onde os estudantes tomarão contato com os arredores da escola através da 

observação participante. Todos os registros das saídas de campo acontecerão em cadernos de 

campo individuais. 

Logo em seguida, os estudantes se dedicarão a analisar os materiais produzidos em seus 

registros. A análise será triangulada com levantamento bibliográfico. 

Poderão ser utilizadas entrevistas e grupos focais para a melhor compreensão das relações 

sociais no bairro. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação, em grande medida, será formativa ao longo de todo o processo. 

Existirão três momentos específicos de avaliação conjunta: 

1. Leitura conjunta dos diários de campo. 

2. Elaboração de cartogramas (mapa do bairro com  observações a partir das categorias 

apreendidas em campo). 

3. Apresentação das conclusões da pesquisa. 
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