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FILOSOFIA PARA O PAS/UNB 

 

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 

Arte: artes visuais, Arte: dança, Arte: música, Arte: teatro, 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. 

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

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

[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 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, Aula de campo sobre conteúdos 

interdisciplinares, Aula expositiva e/ou dialogada, Debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, Estudo dirigido, Feiras do conhecimento, Filmes e vídeos, Produção 

de texto 

 

Recursos materiais necessários 

Projetor/ TV/ Cartolina/ revistas e jornais 

 

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

Investigação Científica, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Proporcionando ferramentas para que  o educando alcance o Desenvolvimento planejado, 

começarão com aulas expositivas e dialogadas, serão coordenadas em todos os encontros, 

sempre com a participação dos estudantes. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação será pela participação nos encontros e atividades desenvolvidas. 
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