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Superar desaﬁos é de humanas
Você vai aprender
Existir, coexistir e conviver, são os desaﬁos propostos para esse itinerário. Aqui você irá explorar novas
formas de se relacionar com pessoas, com culturas e territórios em que vivem e se preparar para as
relações no mundo do trabalho. Você terá a oportunidade de olhar para si e para os outros de forma
reﬂexiva e criativa, para compreender os espaços das juventudes e as possibilidades de transformação
de si e da sociedade.
Durante o trajeto, você investigará, em obras cientíﬁcas, ﬁlosóﬁcas, artes visuais, músicas e redes
sociais, diferentes dimensões dos produtos das culturas, a produção de espaços geográﬁcos e práticas
discursivas. Estes conhecimentos o ajudarão a interpretar, criar e intervir nas relações sociais e
ambientais ao participar de assembleias, palestras, debates, estudos do meio etc., aprimorando sua
atitude cidadã e antenada na sociedade.
Nesse contexto, ao identiﬁcar problemas e suas causas em diferentes aspectos, você poderá buscar
informações sobre como participar de propostas de políticas públicas, promover ações, como criar
páginas na internet e produzir materiais para intervir e mediar a busca por relações sustentáveis. Você
vai, ainda, analisar e revisar criticamente fatos do tempo passado e presente, para propor e empreender
formas mais respeitosas de convivência, baseadas nos Direitos Humanos.
Logo, nesse itinerário você vai encarar outras maneiras de identiﬁcar e questionar a organização das
relações sociais e as propostas de políticas públicas para a comunidade e o meio ambiente,
experimentar novos sentidos para sua aprendizagem e os impactos para sua vida futura. Ao aprimorar
a argumentação e a mediação social, você aperfeiçoará suas relações na sociedade e no trabalho,
iniciando uma nova etapa no protagonismo social, proﬁssional e político.
Venha questionar, buscar respostas e soluções, venha para as humanas!

Unidade Curricular 1: No mundo
tudo está interligado (2 série)

Você
estudará
questões
acerca
do
desenvolvimento tecnológico, da cultura, da
memória, do espaço geográﬁco e como
esses
elementos
constituem
nossas
vivências. Estes temas serão acessados por
meio de diferentes formatos: podcasts,
crônicas, panﬂetos informativos, entrevistas,
infográﬁcos, vídeos etc., de forma que você
também seja produtor de conteúdo em
diferentes mídias.

Unidade Curricular 2: Pessoal e
coletivo: repense suas atitudes
(2 série)
Você aprofundará seus conhecimentos
sobre pensamento político, demograﬁa,
pluralidade, diferenças e desigualdades
sociais e os múltiplos sentidos da
comunicação e expressão, desenvolvendo
habilidades que o qualiﬁcará para debates
de ideias em rodas de conversa e palestras,
entre outros meios. Dessa forma, vai
aperfeiçoar
sua
cidadania
utilizando
diferentes redes para divulgar seus
conhecimentos
e
propor
ações
empreendedoras.
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Unidade Curricular 3: Em que
mundo vivemos? (3 série)

Você investigará a formação de territórios e
fronteiras e o planejamento do espaço
geográﬁco, a partir das inﬂuências e
impactos da globalização, os efeitos das
transformações tecnológicas na dinâmica
das relações de trabalho, dos valores morais,
entre outros aspectos dos povos e
sociedades.
Você
terá
também
a
oportunidade de acessar e desenvolver
diferentes produções em suporte físico e
digital contribuindo para aprimorar seu
projeto de vida.

Unidade Curricular 5: O direito a
ter direitos (3 série)

Você já ouviu falar em respeito ou violação
dos direitos humanos? De que maneira
esses temas inﬂuenciam nossa vida? A
história está repleta de exemplos e situações
de conﬂito e algumas resoluções. Nesta
unidade curricular você estudará e reﬂetirá
sobre divergências sociais, políticas e
ambientais, bem como conhecer e propor
práticas que ajudam na mediação de
conﬂitos, rompendo com ciclos de violência,
promovendo a cultura da paz.

Unidade Curricular 4: Atitudes
Sustentáveis: qual é a pegada?
(3 série)
Como podemos tomar decisões e agir para
que os impactos da ação e intervenção
humana estejam em equilíbrio com o
planeta? Nesta unidade curricular, você terá
possibilidade de selecionar e organizar
estudos sobre os impasses ético-políticos
gerados pelas relações das sociedades com a
Natureza para promover intervenções de
responsabilidade social.

Unidade Curricular 6: Cenários,
pontes e trilhas (3 série)

Você terá a oportunidade de pesquisar
diferentes produções culturais, econômicas e
sociais para conhecer o mundo do trabalho.
Dessa forma, você poderá recorrer a
apresentações, exposições, performances,
oﬁcinas criativas e outras possibilidades de
expressão, para comunicar suas ideias e
projetos, sendo capaz de elaborar ações
empreendedoras com protagonismo nos
contextos em que vive.
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Porque é importante
Certamente, a partir de sua experiência de vida, você consegue observar que no mundo
atual há diversos modos de ser e conviver, de realizar e projetar, de contar histórias e de desvendar
ideias.
Fazendo este itinerário, você ampliará e aprofundará assuntos que giram em torno do
desaﬁo da convivência em múltiplos aspectos, a partir de abordagens que valorizam a atuação
ética, sustentável e transformadora na vida pessoal, social, política e proﬁssional. Portanto, o
itinerário tem o objetivo de trazer diferentes aspectos das relações sociais, políticas e
socioambientais e, consequentemente, prepará-lo para atuar nas diferentes carreiras que você
poderá seguir.

Você estará mais preparado para:
Quando nos deparamos com questões de cidadania, ética, pensamento e atuação crítica,
em geral, lembramos da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e, talvez, por isso, a
projeção dessa área tem se ampliado no mundo atual. Você sabia que muitos colunistas e
analistas que você encontra em diferentes meios de comunicação são historiadores, ﬁlósofos,
geógrafos e sociólogos? E que o desenvolvimento do ecoturismo, do planejamento urbano, da
gestão de documentos entre outras atividades relacionadas com a vida e a convivência em
sociedade passam por proﬁssionais dessa área? Isso porque estudos e produção de conteúdo
sobre cultura, normas, questões ambientais, organização social, econômica e política de países
e regiões, fazem parte da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.
Ao longo do aprofundamento “Superar desaﬁos é de Humanas” você terá a oportunidade
de vivenciar situações e desenvolver habilidades que ampliarão seus conhecimentos sobre
política, ética e sustentabilidade, entre outros temas relacionados à área de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas, o que poderá viabilizar a sua atuação na produção de conteúdos autorais
assim como propor ações para melhorar a sua vida e a sua comunidade. Dessa forma, o
aprofundamento, “Superar desaﬁos é de Humanas” possibilitará desenvolver o seu
autoconhecimento, a sua formação integral e, é claro, a realização do seu projeto de vida.
A partir desse aprofundamento estará preparado para exames de acesso ao Ensino
Técnico e/ou Superior (Vestibulares, Processos Seletivos, Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM, entre outros). Em nível superior, por exemplo, poderá concorrer a licenciaturas e
bacharelados acadêmicos em Sociologia, História, Geograﬁa e Filosoﬁa, Pedagogia,
Biblioteconomia, Educomunicação, Serviço Social, entre outras. Para conhecimento das
proﬁssões que o Ministério do Trabalho reconhece no Brasil, consulte a Classiﬁcação Brasileira
de
Ocupações
(CBO),
disponível
em:
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/regulamentacao.jsf e para conhecimento dos cursos
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técnicos reconhecidos pelo Ministério da Educação, e para conhecimento dos cursos técnicos
reconhecidos pelo Ministério da Educação, consulte o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
(CNTC),
disponivel
em:
http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2017-pdf/77451-cnct-3a-edicao-pdf-1/ﬁle. Acessos em:
04 jun. 2021. Você poderá, ainda, atuar no terceiro setor, como em Organizações não
governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
organizações sem ﬁns lucrativos, além de outras formas de associações civis.
E lembre-se, essa lista não é determinante, nem esgota as possibilidades, tendo em vista que
seu projeto de vida é um mapa que pode seguir diferentes rotas e que algumas proﬁssões ainda
nem existem.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
01. Erradicação da pobreza.
03. Saúde e bem-estar.
04. Educação de qualidade.
05. Igualdade de gênero.
08. Trabalho decente e crescimento econômico.
10. Redução das desigualdades.
11. Cidades e comunidades sustentáveis.
12. Consumo e Produção Responsáveis.
13. Ação contra a mudança global do clima.
16. Paz, justiça e instituições eﬁcazes.
17. Parcerias e meios de implementação.

Competências da
Formação Geral
Básica - Área de
Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas

1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Competências
Gerais do
Currículo
Paulista

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10.

