
 

 

Itinerário Formativo:  
 
CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
APLICADAS 

Área complementar: 
 
LT 

Componente Curricular: 
  

SOCIOLOGIA 

Título do Projeto: 
Saber Política 

 
 

Ano:  
 

1º EM 

 

JUSTIFICATIVA Imaginemos um mundo sem política. Nele, os seres humanos vivem como a maioria dos animais: em isolamento, formando pequenos grupos 
familiares mais ou menos estáveis, na medida em que colaboram para a sobrevivência. Esse não é o nosso mundo. Diante de nossos pequenos 
grupos aliados existe uma grande comunidade que ultrapassa os arranjos naturais. A essa comunidade chamamos de política. Podemos apenas 
imaginar que é possível ignorá-la, mas ela está em nossa frente o tempo todo. Compreender seu funcionamento e obter as ferramentas para circular 
por ela, minimizando seus percalços e atritos, não apenas nos permite uma vida mais tranquila, mas também nos empodera diante das mais 
diversas situações, favorecendo avanços em nossos objetivos pessoais e coletivos. Diante de questões urgentes, como os saltos tecnológicos e 
uma agenda que exige alianças globais, como clima e migração, o olhar para a tradição não basta. Estamos diante de um ‘Admirável mundo novo’, 
com potenciais utópicos e distópicos. A política do futuro precisa ser criada, inventada, protagonizada e elaborada por nós mesmos. Se Aristóteles 
estiver certo, se somos realmente um ‘animal político’, conhecer melhor a política é conhecer um pouco melhor a nós mesmos e entender a nossa 
relação com o poder tanto na escala macro da política partidária e das instituições, como na sua microfísica das relações cotidianas. 

OBJETIVOS Promover a educação política, através de uma experiência educativa que permita ao estudante o domínio de conceitos básicos para uma melhor 
compreensão de temas que fazem parte da agenda pública, sofisticando a produção de juízos acerca dos mesmos.  
Atento aos itinerários formativos da Base Nacional Curricular Comum desenvolvidos para o Ensino Médio, busca-se aprofundar conhecimentos nas 
áreas das ciências políticas e jurídicas, promovendo a incorporação de valores universais, como ética, liberdade, democracia, justiça social, 
pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. 
Aprofundar conhecimentos que afetam as vidas humanas e o meio ambiente em nível local, regional, nacional, global para compreender sua 
aplicação em diferentes contextos, mediando conflitos, promovendo entendimentos e soluções para os problemas encontrados. 

FOCO 
PEDAGÓGICO 

Visa permitir uma compreensão mais abrangente do funcionamento do sistema político/jurídico brasileiro e do sistema internacional. Procura-se o 
aprofundamento com foco nos conceitos básicos da ciência política, incluindo a análise da produção do discurso político através de experiências 
profundamente conectadas com o cotidiano e o entorno do estudante, promovendo sua inserção cidadã no espaço público, ciente dos direitos e 
deveres que lhe cabem. O projeto pretende atender às demandas do debate político atual, mapeadas entre os próprios alunos, evitando que os 
mesmos fiquem à mercê de polarizações simplificadoras e do discurso seletivo dos algoritmos das redes sociais. Em um mundo desafiado por 
questões socioculturais e ambientais de grande complexidade, imersas em uma ampla rede de conexões, possibilidades de cooperação e grande 
flexibilidade, é importante aprender a apropriar-se de conhecimentos e habilidades que permitam aos estudantes atuar como agentes de construção 
de uma sociedade com desafios específicos de seu tempo. 
Privilegia-se o envolvimento dos estudantes em campos de atuação da vida pública, por meio de seu engajamento em projetos de mobilização e 
intervenção sociocultural e ambiental que os levem a promover transformações positivas na sua comunidade.  

 

Carga Horária Trimestral: 26h Dia e Horário: Quinta: 13h25 às 15h Número de Vagas: 15 

 

EIXO ESTRUTURANTE  1 - 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 

 
EIXO ESTRUTURANTE  2 - MEDIAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIOCULTURAL 

Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionadas a uma ou mais áreas do conhecimento, bem como temas de seu 
conhecimento para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. 

 
 
 

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. 

 
(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. 
 

(EMIFCG05)  
Questionar, modificar e adaptar ideias existentes e 

criar propostas, obras ou soluções criativas, 
originais ou inovadoras, avaliando e 

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 

(EMIFCHSA03) 
Selecionar e sistematizar, com base em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de campo, experimental 
etc.) em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, 

política e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, identificando os diversos pontos de vista e 
posicionando-se mediante argumentação, com o cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na pesquisa e 

buscando apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 
 

(EMIFCHSA08) 
Selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para 
propor ações individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de natureza sociocultural e de 

natureza ambiental, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, baseadas no respeito às diferenças, na escuta, na 
empatia e na responsabilidade socioambiental. 

 



confiança e coragem, assegurando que alcancem 
os interlocutores pretendidos. 

 
 

 

Ementa 1º Trimestre:Democracia e o Futuro da Política; Ética, Participação e Política; Direitos essenciais e cidadania; Políticas Públicas e Direitos; 
Estrutura do Estado brasileiro; O Sistema Eleitoral brasileiro. 
2º Trimestre: Noções de Direito Constitucional - Artigo 5º; 
3º Trimestre: Fiscalizando vereadores; Hackaton público 

Avaliação Por se tratar de um projeto construído de forma colaborativa com os estudantes, o processo avaliativo será adequado às atividades que 
serão elaboradas ao longo dos trimestres, de acordo com as exigências conjunturais. Contudo, cabe salientar que, em linhas gerais, o 
objetivo da avaliação será centrado em habilidades e competências, em consonância com a BNCC. 

Referências Iniciação política: conhecendo os principais temas. Disponível em: <https://ead.politize.com.br/course/iniciacao-politica/> 
BRASIL, Constituição (1988). Título II - Dos direitos e garantias fundamentais. Brasília, DF. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> 
FINLEY, Moses. Democracia antiga e moderna - Rio de Janeiro: Graal, 1988. 

HOBSBAWM, Eric J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991; tradução Marcos Santarrita; revisão técnica Maria Célia 
Paoli. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
PLATÃO. A República; Tradução e notas de Maria Helena da Rocha Pereira 9ª edição - Lisboa, Portugal: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2001. 

RAMOS, Flamarion Caldeira. Manual de Filosofia Política - Saraiva, São Paulo, 2012. 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. In: Coleção Os 
Pensadores. Nova Cultural. São Paulo/SP, 1989. 
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