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O QUE É FAZER A COISA CERTA 

 

 

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, dança, música, teatro, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, História, 

Língua Estrangeira, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia 

 

 

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

[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. 

[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 

Atividades de fixação, aula de campo sobre conteúdos interdisciplinares, aula expositiva e/ou 

dialogada, aulas orientadas, debates e/ou discussões considerando a participação do 

estudante, dinâmica de grupos, elaboração de fichamento, ensino híbrido, 

exposições/excursões e visitas, filmes e vídeos, mapa conceitual, pesquisa em laboratório de 

informática ou dispositivos móveis utilizando sites, portfólio, produção de texto, resolução de 

exercícios, teatro ao ar livre, teste escrito, utilização de plataforma digital. 

 

Recursos materiais necessários 

Data show, computador com internet, quadro-branco e outros eventualmente necessários. 

 

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

Investigação Científica, Processos Criativos, Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

A unidade curricular eletiva prevê o trabalho por meio de metodologia ativa de resolução de 

problemas. As sequências didáticas devem se organizar na seguinte forma:  

1ª momento: questão moral, dilema, ou situação real ou hipotética envolvendo duas ou mais 

possibilidades de ação ou escolha.  

2º momento: os estudantes devem escolher uma ação e justificar, apresentando de forma 

argumentativa os raciocínios que os motivaram a escolher essa alternativa e não as outras. 

3º momento: o docente e os estudantes devem dialogar sobre os posicionamentos e os 

argumentos de forma rigorosa levantando questões éticas, e quando necessários elementos de  
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teoria da argumentação (lógica) e ciência do debate.  

4º momento: o docente deve apresentar as implicações de cada uma das posições ou opções 

de ação expondo, quando necessário, teorias e argumentos que corroboram com os 

posicionamentos. Desta maneira, a eletiva, prevê trabalhar na prática, por meio da simulação 

das situações. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

A unidade curricular eletiva proposta tem como objetivo avaliar a compreensão do 

comportamento moral de forma profunda e argumentativa. Diante disso possibilita diversas 

formas de avaliações formativas. Ao longo do semestre serão avaliados o desenvolvimento e 

compreensão de problemas complexos por meio dos debates em sala e das análises orais 

construídas pelos alunos a cada nova sequência didática. Habilidade argumentativa e 

capacidade de responder e produzir objeções lógico racionais durante os debates. E 

construções textuais argumentativas contentos análises posteriores sobre os dilemas 

trabalhados em sala ou outras questões reflexivas sobre concepções da ética.  Testes escritos 

também serão exploradas como forma de avaliar a capacidade do aluno de argumentação 

escrita. 

 

 

 

 

Referências 

Livros: Justiça: o que é fazer a coisa certa - Machael J. Sandel 

Sobre a Liberdade - John Stuart Mill 

Ética a Nicomaco - Aristóteles 

Crítica da Razão pura - Immanuel Kant 

Pensamento crítico: O poder da logica e argumentação 
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