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FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO MODERNO 

 

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, Língua Portuguesa 

 

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. 

[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. 

[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. 

[CHSA10IF] Avaliar oportunidades, saberes, técnicas e recursos de processos produtivos nas 

perspectivas de análise e de reflexão sobre as culturas do empreendedorismo, da autogestão 

e do trabalho associado, em âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de verificação das aprendizagens, 

aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas 

orientadas, avaliação para as aprendizagens, blogs e redes sociais, debates e/ou discussões 

considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, ensino 

com pesquisa, ensino em pequenos grupos, ensino híbrido, ensino individualizado, estudo de 

caso, estudo de texto, estudo dirigido, estudo do meio, exposições/excursões e visitas, filmes e 

vídeos, grupo de verbalização e de observação, leitura textual de gêneros e temas diversos em 

sala ou na biblioteca, lista de discussão por meios digitais, mapa conceitual, produção de 

materiais sobre a temática abordada, produção de texto, resolução de exercícios, solução de 

problemas, tempestade cerebral (brainstorming), utilização de plataforma digital e utilização de 

recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 
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Recursos materiais necessários 

Internet, Laboratório de Informática. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Os objetivos serão atingidos por meio da investigação e análise de obras tratadas pelas 

disciplinas, sistematizando em base a pesquisa de estudos. Será utilizada a linguagem formal 

comunicativa na produção de textos e identificação do encadeamento das descobertas 

científicas dos períodos analisados. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

Alimentação das redes sociais pelos estudantes e correção pelo professor. Analise das 

argumentações produzidas e avaliação do modo de utilização e criação do trabalho de 

divulgação das atividades. 
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