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FILOSOFIA COMO PROJETO DE VIDA 

 

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 

 

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. 

[CHSA02IF] Testar, a partir de dados investigados em âmbito local, regional, nacional e/ou 

global, procedimentos e linguagens adequados à pesquisa científica com vistas à 

(re)formulação de conhecimentos, apresentando conclusões práticas e/ou teóricas, com a 

utilização de diferentes mídias. 

[CHSA03IF] Sistematizar informações com base em pesquisa crítica (documental, bibliográfica, 

exploratória, de campo, experimental, etc.) a fim de se obter conhecimentos confiáveis., 

[CHSA04IF]Reconhecer a diversidade de formas e recursos criativos na multiplicidade de 

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[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. 

[CHSA09IF]Propor ações de mediação e intervenção sobre questões adversas envolvidas na 

vida pública e cotidiana, por meio de projetos contributivos à construção de um espaço de 

convivência democrática e respeitosa dos direitos e da dignidade humana. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Avaliação 360, atividades de fixação, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, blogs e 

redes sociais, diário de campo, dinâmica de grupos, ensino em pequenos grupos, ensino 

híbrido, ensino individualizado, estudo de caso, estudo do meio, filmes e vídeos e mesa 

redonda. 

 

Recursos materiais necessários 

Datashow, quadro, computador,  

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1- Através de etapas da disciplina  

2- Como apresentação da disciplina, currículo e avaliações das ações  

3- Organização de grupos de organização metodológica, grupos de implantação e de ação;  

4- Em todo o processo  
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Estratégias de avaliação do estudante 

1- Presença  

2- Participação ativa 

3 - Construção de projeto em grupo  

4 - Ações de implantação do projeto  

 

Referências 

AUTOCONHECIMENTO E PROTAGONISMO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE VIDA 

INSPIRADORES - moderna - PROJETO DE VIDA -  Pensar, Sentir e Agir - FTD  

Filosofando - Marilena Chauí - MODERNA  

Fundamentos da FILOSOFIA - ÁTICA  

 

 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

leila.evaristo@edu.se.df.gov.br 

Leila Evaristo de Araujo 

CEMTN - TAGUATINGA 

 

 

 

 


