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LIVRES ATÉ QUE PONTO? 

 

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, História, Língua Portuguesa, 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. 

[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, apresentação cultural sobre temáticas em estudo, atividades de 

fixação, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, avaliação para as 

aprendizagens, blogs e redes sociais, estudo de caso, estudo dirigido, filmes e 

vídeos, produção de texto, resolução de exercícios, sala de aula invertida, 

solução de problemas, teste escrito, utilização de recursos audiovisuais 

(documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

espaço como uma sala de aula, multimídia. 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Aulas expositivas sobre o tema, inclusive com professores de outras disciplinas 

correlacionados; exercícios filosóficos e comportamentais com a turma. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

debates, projetos interdisciplinares, resolução de lista de frases que impliquem 

o conceito de "ser livre" de frases populares e de textos escritos, etc. 
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Referências 

Pensar com conceitos, Wilson. J; Exercícios filosóficos, Rohaut - Arondel; O 

existencialismo é um humanismo, O ser e o nada, Sartre, J.P; O que é o 

utilitarismo, |Mill-Stuart; O Estrangeiro. Camus, A; A liberdade em Kant, 

Kierkergaard, H. Arendt, na psicologia e na psicanálise. Filmes diversos sobre o 

tema (trilogia de Matrix, O caçador de androides, O retrato de Dorian Gray, etc.). 

 

 
Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

 

jorge@gmail.com 

Jorge Antonio Bezerra Curvina 

CED DARCY RIBEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


