
Lógica e argumentação: como vencer um debate 

 

Área (s) de conhecimento em que o itinerário formativo ao qual a unidade 

curricular eletiva/trilha de aprendizagem é proposta 

Linguagens e suas tecnologias 

 

Componentes curriculares relacionados 

Filosofia 

 

Código (s) dos objetivos de aprendizagem que norteiam a Unidade 

Curricular 

[LGG01IF] Examinar a estrutura, a organização e as relações de sentido 

presentes em discursos, empregando estratégias de investigação científica para 

aprofundar conhecimentos acerca de diversas manifestações culturais modernas 

e contemporâneas, em língua pátria e/ou estrangeira, perpassando diferentes 

formas de linguagem, a fim de ampliar o repertório científico-cultural para o 

desenvolvimento de um olhar crítico, ético e sensível à diversidade de formas de 

expressão artística e literária. 

[LGG03IF] Formular hipóteses acerca do contexto histórico, do desenvolvimento 

e dos elementos estruturantes de diversas línguas e linguagens, avaliando as 

relações de poder presentes em seus usos em diversas mídias, suas influências 

nas relações humanas e no comportamento social, artístico, corpóreo e 

linguístico. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Apresentação cultural sobre temáticas em estudo, aula de campo sobre 

conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou dialogada, aulas orientadas, 

avaliação para as aprendizagens, debates e/ou discussões considerando a 

participação do estudante, dinâmica de grupos, dissertação ou resumos, estudo 

de texto e painel. 

 

Recursos materiais necessários 

Sala de aula, quadro, datashow, fotocópias, acesso à internet e vídeos em 

streaming 

 

Eixo (s) estruturante (s) envolvido (s) na unidade curricular 

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção 

Sociocultural. 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

Acesso ao Ensino Superior, PAS, ENEM, PROUNI e outros; senso crítico, e 

habilidade de construção e compreensão de problemas e argumento simples e 

complexos que orientem na melhoria e desenvolvimento de uma linguagem 

rigorosa e cuidadosa com implicações na vida prática e na escrita. 

 

 



Estratégias de avaliação do estudante 

Construção argumentativa por meio de análise de textos e vídeos; construção 

argumentativa escrita e oral por meio de problemas e temas pré-estabelecidos e 

lista de exercícios. 
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