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LÓGICA FILOSÓFICA 

 

 

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 

 

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. 

 

Estratégia de aprendizagem 

Atividades de fixação, atividades de verificação das aprendizagens, aula 

expositiva e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, ensino em 

pequenos grupos. 

 

Recursos materiais necessários 

Aparelho de DVD, Laboratório de informática, Projetor, Quadro,  Televisão e 

trechos de textos didáticos.  

 

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

Investigação Científica 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A eletiva orientada de “Lógica Filosofica” é apresentada no seguinte cronograma. 

O que é Lógica, Premissas e Conclusões - o que são? (4 aulas) 

Falácias. O que são falácias (1 aula). Falácias formais (1 aula). Falácias 

Informais (2 aulas). Exercícios de fixação (1 aula). A dedução - o que é (1 aula). 

Lógica Clássica - 3 princípios (1 aula). Silogismo categórico (2 aulas). Validade 

x Verdade (1 aula). Indução - o que é (2 aulas). Lógica Simbólica e Tabela de 

Verdade - introduções (3 aulas). As aulas restantes devem ser utilizadas nos 

momentos avaliativos e para sanar dúvidas. 
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Estratégias de avaliação do estudante 

A avaliação do curso será através de exercícios de fixação e respostas de 

pequenos questionários. Os estudantes obterão menção aprovado ou reprovado 

conforme solução de atividades do curso. 

 

Referências 
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Responsável pela eletiva/ trilha de aprendizagem 

arnaldo.vasconcellos@edu.se.df.gov.br 

Arnaldo de Souza Vasconcellos Júnior 

CED 310 DE SANTA MARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


