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FILOSOFIA E SOCIOLOGIA APLICADA AO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

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 e/ou 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., 

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

discursos e práticas constituintes da realidade social. 

[CHSA05IF] Selecionar formas e recursos criativos identificados em diferentes contextos da vida 

cotidiana (local, regional, nacional e global) para uma vida ativa, contributiva e melhoria dos 

âmbitos individual e coletivo. 

[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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de verificação das aprendizagens, Aulas orientadas, Debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, Sala de aula invertida, Debates, visitas de campo, 

estudo de caso. 

 

Recursos materiais necessários 

• Acesso à internet, computadores, notebooks e/ou celulares.  

• Textos complementares, papel e copiadora.  

• Datashow e som. 

• Cartolina, fita adesiva, pincel atômico (várias cores). 

• Ônibus para eventuais visitas de campo no DF. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Com metodologia participativa e interativa, instigando o estudante a analisar problemas diversos 

sobre o tema e apresentar soluções. 



ITINERÁRIOS FORMATIVOS  

 CATÁLOGO DE OFERTA DE ELETIVAS E TRILHAS DE APRENDIZAGEM 

-2022- 

 
 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

• No projeto final: presença dos aspectos estruturantes de um dos temas/problemas abordados; 

presença de argumentos científicos, na justificativa ou e na apresentação do projeto; 

estruturação lógica e com base em evidências sobre o problema ou tema escolhido. 

• Sobre a apreensão do conteúdo: o/a professor/a deverá apresentar ou construir um estudo de 

caso sobre um ou mais dos assuntos abordados e solicitar a análise do problema e 

apresentação de soluções. 
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