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Como fazer a coisa certa? Princípios Morais e Éticos 

Área(s) de conhecimento em que o Itinerário Formativo ao qual a Unidade 

Curricular Eletiva/Trilha de Aprendizagem é proposto 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, Biologia, Educação 

Física, Filosofia, Física, História, Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, 

Matemática, Química, Sociologia 

 

Código(s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido 

presentes em discursos, empregando estratégias de investigação científica para 

aprofundar conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas 

e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes 

formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o 

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

[LGG02IF] Utilizar informações acerca da língua pátria e/ou de língua 

estrangeira, abrangendo as respectivas produções literárias, artísticas e 

corporais, bem como a multiplicidade de manifestações sociais que emergem de 

grupos culturais diversos, a fim de elaborar argumentos que sustentem hipóteses 

sobre a estrutura, o funcionamento e as intencionalidades de discursos variados, 

além de posicionar-se de forma crítica, sensível, ética e propositiva diante das 

diferentes linguagens. 

[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento 

e dos elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as 

relações de poder presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências 

nas relações humanas e no comportamento social, artístico, corpóreo e 

linguístico. 

[LGG07IF] Interpretar desafios socioculturais e ambientais cuja superação possa 

ocorrer por meio de intervenções centradas em práticas que valorizem a 

diversidade de manifestações culturais e sociais; delineando soluções capazes 

de contribuir com a qualidade de vida da comunidade e a preservação do meio 

ambiente. 

[LGG09IF] Analisar ações de mediação e intervenção sociocultural e ambiental, 

mobilizando conhecimentos sobre as diversas linguagens e concebendo 

soluções viáveis para questões sociais e ambientais. 

[LGG11IF] Organizar repertório pessoal acerca das diversas linguagens, 

favorecendo a escolha de conhecimentos que contribuam para o planejamento 

de iniciativas e/ou empreendimentos de interesse individual e/ou coletivo; 

fomentando a participação juvenil e a iniciativa empreendedora. 
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[LGG12IF] Desenvolver ações vinculadas a projetos individuais e/ou coletivos, 

estruturando iniciativas empreendedoras que proponham soluções para desafios 

pessoais, socioculturais e ambientais. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Aula expositiva e/ou dialogada, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Ensino com pesquisa, Entrevistas, 

Estudo de caso, Filmes e vídeos, Palestra e/ou mesa redonda e/ou entrevista 

 

Recursos materiais necessários 

Quadro branco, projetor, computador. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A Unidade Curricular Eletiva proposta tem como objetivo, por meio da discussão 

de situações problemas, dilemas e questões morais a construção e 

aprimoramento do senso crítico do estudante. Além da habilidade argumentativa 

e o desenvolvimento e reconhecimento de questões como responsabilidade 

moral, ação e escolhas coletivas e individuais. Habilidades que além de terem 

implicações práticas no cotidiano do sujeito, nas relações pessoais, políticas e 

de cidadania, trabalham conteúdos fundamentais 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A unidade curricular Eletiva proposta tem como objetivo avaliar a compreensão 

do comportamento moral de forma profunda e argumentativa, diante disso 

possibilita diversas formas de avaliações formativas. Ao longo do semestre serão 

avaliados o desenvolvimento e compreensão de problemas complexos por meio 

dos debates em sala e das análises orais construídas pelos alunos a cada nova 

sequência didática. Habilidade argumentativa e capacidade de responder e 

produzir objeções lógico racionais durante os os debates. E construções textuais 

argumentativas contendo análises posteriores sobre os dilemas trabalhados em 

sala ou outras questões reflexivas sobre concepções da ética. 

 

Referências 

Livros: Justiça: o que é fazer a coisa certa - Machael J. Sandel 

Sobre a Liberdade - John Stuart Mill 

Ética a Nicomaco - Aristóteles 

Crítica da Razão pura - Immanuel Kant 

Pensamento crítico: O poder da lógica e argumentação 
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