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CLUBE DOS CLÁSSICOS 

 

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 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia, Geografia, História, Sociologia 

 

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. 

[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. 

[CHSA11IF] Selecionar estratégias criativas, relacionadas às ações de natureza social, 

econômica, ambiental, política e cultural, de forma articulada às diversidades de projetos de 

vida, com o intuito de construir projetos pessoais e/ou associativos. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para 

as aprendizagens, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, elaboração de fichamento, 

ensino com pesquisa, ensino em pequenos grupos, estudo de caso, estudo de texto, filmes e 

vídeos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, mesa redonda, 

painel, pesquisa em laboratório de informática ou dispositivos móveis utilizando sites, produção 

de materiais sobre a temática abordada, produção de texto, projeto de pesquisa, resolução de 

exercícios, revisão das aprendizagens, sala de aula invertida, sarau literário, seminário sobre 

temáticas em estudo e teste escrito. 

 

Recursos materiais necessários 

Espaço - (biblioteca,ao ar livre, pátio), materiais ( livros clássicos,vídeos, filmes, imagens, letras 

de música, reprodução artística) 

 

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

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

 Roda de leitura e conversa, discussão e reflexão sobre  obras clássicas, produção de textos e 

desenhos  a partir das leituras e reflexões realizadas. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

criação de podcast, vídeos, blogs, portfólio, página nas redes sociais sobre a conclusão do 

curso.  

 

Referências 

https://www.guiadasemana.com.br/literatura/galeria/livros-classicos-que-todo-mundo-deveria-

ler-pelo-menos-uma-vez-na-vida 

Pinturas famosas - 20 obras e as histórias por trás de cada uma 

https://super.abril.com.br/especiais/analisamos-a-paleta-de-cores-de-45-obras-classicas-das-

artes-plasticas/ 

https://m.youtube.com/watch?v=HSmajuZYNq4 

https://m.youtube.com/watch?v=3wGA7FLcPjM 

https://m.youtube.com/watch?v=ecRTgdLlIl4 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

coordenacaocem12@gmail.com 
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