
Ao cursar o Aprofundamento “Liderança e Cidadania”, você terá a possibilidade de mergulhar em

conhecimentos significativos com o potencial de desenvolver lideranças conscientes sobre as ações que

contribuem para o exercício da cidadania. A capacidade de resolver ativamente problemas no dia a dia, faz

com que você assuma posturas que podem ser consideradas de um líder. Mesmo já tendo exercido a

liderança alguma vez, a compreensão das suas atitudes sociais e políticas, em mundo cada vez mais

complexo, proporcionará maior segurança para criar, aprovar e implementar práticas em prol do bem-estar

coletivo.

Este aprofundamento destina-se a ser um suporte para ampliar seus conhecimentos, estruturar as suas

ações contribuindo, dessa forma, para que você possa acessar espaços e se conectar com as fontes de

informações diversas, resultantes das transformações do nosso tempo. Ao relacionar os conhecimentos

que você irá adquirir ao longo das realizações das atividades propostas nas unidades curriculares, você

desenvolverá e aprimorará valores essenciais para orientá-lo nas tomadas de decisões, assim, se

posicionando como um líder proativo, resiliente e coerente.

Os conteúdos elencados nas Unidades Curriculares proporcionam um percurso para você vivenciar

uma liderança cidadã. O que queremos dizer com isso? Um bom líder compreende a comunidade onde

vive, como também considera os significados e impactos mais abrangentes sobre a política. Este

aprofundamento está dividido em 6 unidades curriculares. Cada uma delas, apresenta uma temática

interessante e desafiadora que possibilitará a você refletir e efetuar uma interface com seu Projeto de Vida.

Você vai aprender

Nesta Unidade Curricular você terá a

oportunidade de refletir sobre o processo de

formação e participação cidadã. O objetivo é

compreender a formação do indivíduo e as

relações sociais, explorando diversas formas de

pensar, descobrir e agir, enquanto cidadão em um

mundo globalizado.

Nesta Unidade Curricular você compreenderá a

temática da comunicação, o campo jornalístico-

midiático e das tecnologias da informação. A

finalidade é desenvolver uma reflexão crítica

sobre a atuação das mídias e a cultura de

respeito aos Direitos Humanos.

Unidade Curricular 1:Cidadania Local 

e Global  (2ª série)

Unidade Curricular 2:Mídias e 

Comunicação (2ª série)
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Nesta Unidade Curricular você fortalecerá a sua

compreensão sobre a relação entre o Direito e a

Justiça. O propósito é refletir sobre os critérios

morais e éticos do Direito, assim como observar a

construção de uma sociedade democrática, justa

e inclusiva.

Nesta Unidade Curricular você irá refletir sobre as

diversas questões referente à inovação e as

transformações tecnológicas na era digital. A

intenção é analisar os processos inovadores que

produziram impactos significativos e

transformaram a vida em sociedade.

Nesta Unidade Curricular você compreenderá o 

desenvolvimento das políticas públicas no Brasil. 

O objetivo é destacar como os serviços públicos 

são oferecidos e como você pode fazer parte da 

construção de práticas que assegurem os seus 

direitos de cidadania e de outros grupos sociais.

Nesta Unidade Curricular você compreenderá o

papel e a importância de ações conjuntas,

identificando os espaços de participação política e

as organizações mediadoras. O intuito incentivar a

ampliação de práticas referentes à atuação

cidadã, fortalecendo a participação social
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Unidade Curricular 3: Direito e acesso 

à justiça (3ª série)

Unidade Curricular 5:Políticas 

Públicas (3ª série)

Unidade Curricular 4:Inovação e 

Coletividade  

(3ª série)

Unidade Curricular 6: Participação e 

Mobilização Social (3ª série)



Ao cursar o aprofundamento em “Liderança e Cidadania”, você terá a oportunidade de ampliar e

potencializar ações políticas, direcionadas para iniciativas para atuar na esfera pública, privada e não

governamentais, tais como: Movimentos sociais, entidades beneficentes, Organizações não

governamentais (ONGs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), além de outras

formas de associações civis de impacto social.

Por meio deste aprofundamento você estará mais envolvido com o exercício da cidadania ativa, sendo

capaz de explorar os diferentes conceitos da cultura democrática, contribuindo para um futuro mais

humano. Você poderá fortalecer habilidades e competências que serão necessárias para a sua vida

pessoal, no mundo do trabalho e acadêmico. Assim, estará preparado para exames de acesso ao Ensino

Técnico e/ou Superior (Vestibulares, Processos Seletivos, Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM,

entre outros). Após você realizar os percursos formativos propostos nestas unidades curriculares, você,

estudante, estará apto a prestar concursos e ingressar em um curso universitário. Conheça agora os

estudos de nível universitário que você poderá se inscrever e concorrer após terminar o ensino médio:

Administração, Administração Pública, Ciências Econômicas, Ciências Sociais (Antropologia, Ciência

Política e Sociologia), Comunicação Social, Direito, Filosofia, Geografia, Gestão de Políticas Públicas,

História, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais, Relações Públicas, Serviço Social.

Aqui citamos alguns exemplos, mas você não precisa se restringir a eles.

Você estará mais 

preparado para:

A compreensão e o aperfeiçoamento de ações efetuadas no dia a dia, é fundamental para fortalecer os seus

vínculos, a sua noção de Liderança cidadã. O ato de trocar ideias, debater sobre temas complexos e imaginar

um futuro, proporcionará a criação de um mundo cada vez melhor, com atitudes mais justas e solidárias em

relação ao coletivo. Como cidadão participativo nas suas decisões da vida pública, você aprenderá

como empreender projetos autorais e coletivos, dentre outras possibilidades de ação política e social.

O aprofundamento “Liderança e Cidadania” tem o potencial de estimular o diálogo e a sua participação na 

política, auxiliando ações em instâncias de interesse público. Os conteúdos presentes, compõem elementos 

essenciais para formação de uma geração de cidadãos conscientes e comprometidos com a democracia.

Porque é importante
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1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Competências da 

Formação Geral 

Básica - Ciências 

Humanas e Sociais 

Aplicadas

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

e 10.

Competências 

Gerais do 

Currículo Paulista

04. Educação de qualidade.

09. Indústria, inovação e infraestrutura.

10. Redução das desigualdades.

11. Cidades e comunidades sustentáveis.

12. Consumo e Produção Responsáveis.

16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes

17. Parcerias e Meios de Implementação. 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável
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