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ESTUDOS CLÁSSICOS: HISTÓRIA E CULTURA GRECO-ROMANA 

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 

 

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

 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Atividades de fixação, Atividades de 

verificação das aprendizagens, Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Dramatização, Estudo de texto, Produção de texto 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula padrão, datashow e internet. 

 

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

 

Investigação Científica, Processos Criativos 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

 

A unidade curricular visa atingir seus objetivos a partir da reflexão dialogada com os estudantes. 

Assim, desde os primeiros momentos os estudantes serão chamados a aprofundar seu 

interesse por temas ligados a cultura clássica e apresentá-lo de maneira criativa. As atividades 

se iniciam por uma pesquisa prévia em que cada estudante deve trazer um tema de seu 

interesse. A partir daí a sequência de estudos e reflexões é planejada para contemplar esses 

temas e conduzir a novas pesquisas.  

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

A avaliação dos estudantes se dará a partir de portfólio de atividades individualizado, em que 

cada estudante desenvolve pesquisas e produções do tema de seu interesse ligado a cultura 

clássica. 
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