
 

 

Itinerário Formativo   
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS. 

Áreas Compreendidas  
 CHSA, LT, MT 

Título do Projeto  
Centro de Pesquisa Social 

Ano:  
 

1º e 2º - EM  

JUSTIFICATIVA Observação social, pesquisa e resolução de problemas, formam a tríade que serve como pilar para discutir e promover assunto de grande complexidade na 
sociedade. A discussão sobre os diversos problemas sociais seja na educação, economia, cultura, infraestrutura, ou seja, na política como um todo, é de 
profunda importância para que jovens se sintam protagonistas dentro da sua comunidade, sentir-se atuante em problemas que os afetam diretamente, mostram 
aos jovens que é possível ter sua voz ouvida, que é possível ser cidadão ativo, capaz de mudar a realidade em que vivem.  

OBJETIVOS Preparar um observatório social, em que se possam analisar situações cotidianas, da região e do país através de pesquisas, análises e soluções de problemas, 
através da coleta e análise de dados referentes às situações-problemas estudadas, como por exemplo, índices de violência em determinada região, variação de 
preços de cestas básicas, pesquisas de opinião sobre determinado tema, pesquisas sobre problemas enfrentados dos nossos alunos, discussões de programas 
sociais entre outros.  

FOCO PEDAGÓGICO Neste projeto os alunos debaterão quais os seus interesses de pesquisas dentro de uma ordem social e, a partir daí, coleta-se dados e propõem-se soluções 
para os problemas identificados. Posteriormente, os resultados serão divulgados por meio de artigos ou outras formas combinadas. Isso permite ao aluno a 
buscar problemas do cotidiano e temas do seu interesse para se aprofundar e pensar em resolução de problemas daquilo que se tornou seu objeto de pesquisa. 
O aluno aprenderá a selecionar e utilizar dados de forma crítica e fazer investigações científicas a partir do método escolhido, produzindo assim proposta e 
produções científicas que visem melhorar e/ou informar alguma situação cotidiana. 
 
 
Neste projeto os alunos buscam os problemas do cotidiano e temas do seu interesse, ponto de partida para o processo de pesquisa.  

EIXO ESTRUTURANTE   - INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização 

de práticas e produções científicas 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG02) Posicionar-se com base em critérios 
científicos, éticos e estéticos, utilizando dados, fatos e 

evidências para respaldar conclusões, opiniões e 
argumentos, por meio de afirmações claras, 

ordenadas, coerentes e compreensíveis, sempre 
respeitando valores universais, como liberdade, 

democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade. . 

(EMIFCG01) Identificar, selecionar, processar e analisar dados, fatos e evidências com curiosidade, atenção, criticidade e ética, 
inclusive utilizando o apoio de tecnologias digitais.  

  
(EMIFCG03) Utilizar informações, conhecimentos e ideias resultantes de investigações científicas para criar ou propor soluções 

para problemas diversos. 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - PROCESSOS CRIATIVOS 
Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais Áreas de Conhecimento.  

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

(EMIFCG05) Questionar, modificar e adaptar ideias 
existentes e criar propostas, obras ou soluções 
criativas, originais ou inovadoras, avaliando e 

(EMIFCG04) Reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e 
virtuais que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade.  

 



assumindo riscos para lidar com as incertezas e 
colocá-las em prática.  

(EMIFCG06) Difundir novas ideias, propostas, obras ou soluções por meio de diferentes linguagens, mídias e plataformas, 
analógicas e digitais, com confiança e coragem, assegurando que alcancem os interlocutores pretendidos 

 

EIXO ESTRUTURANTE   - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 
Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais Áreas de Conhecimento, para realizar projetos que 

contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

Competências Gerais  Habilidades Específicas do Itinerário Formativos Associadas aos Eixos Estruturantes 

. (EMIFCG09) Participar ativamente da proposição, 
implementação e avaliação de solução para problemas 
socioculturais e/ou ambientais em nível local, regional, 

nacional e/ou global, corresponsabilizando-se pela 
realização de ações e projetos voltados ao bem 

comum. 

(EMIFCG07) Reconhecer e analisar questões sociais, culturais e ambientais diversas, identificando e incorporando valores 
importantes para si e para o coletivo que assegurem a tomada de decisões conscientes, consequentes, colaborativas e 

responsáveis. . 
 (EMIFCG08) Compreender e considerar a situação, a opinião e o sentimento do outro, agindo com empatia, flexibilidade e 

resiliência para promover o diálogo, a colaboração, a mediação e resolução de conflitos, o combate ao preconceito e a 
valorização da diversidade.  

  

 
 

Ementa Produção e divulgação de pesquisas, observação social, pensamento histórico, produção de artigos. 
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