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VIRTUDES PARA O AMANHÃ 

 

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, Sociologia 

 

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

[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. 

[CHSA08IF] Mobilizar recursos e conhecimentos de natureza sociocultural e ambiental, a partir 

das demandas locais, regionais, nacionais e/ou globais, segundo as especificidades das 

diversidades e coletividades. 

[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 expositiva e/ou dialogada, avaliação para as aprendizagens, debates 

e/ou discussões considerando a participação do estudante, dinâmica de grupos, estudo dirigido, 

filmes e vídeos, leitura textual de gêneros e temas diversos em sala ou na biblioteca, lista de 

discussão por meios digitais, mapa conceitual, pesquisa em laboratório de informática ou 

dispositivos móveis utilizando sites, seminário sobre temáticas em estudo, utilização de 

plataforma digital e utilização de recursos audiovisuais (documentários/música/data show). 

 

Recursos materiais necessários 

Livros sobre virtudes, ética e moral, material impresso base, som, quadro, projetor/datashow, 

materiais individuais do aluno (caderno, canetas etc). 

 

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

Mediação e Intervenção Sociocultural 

 

Detalhamento da Unidade Curricular Eletiva Orientada 

1) Como a Unidade Curricular vai atingir os objetivos? Os objetivos serão alcançados a partir 

do desenvolvimento das atividades propostas em sala de aula, como: participação das aulas 

expositivas, realização de pesquisa para apresentação de seminário, realização de formulários 

avaliativos na plataforma Google Sala de Aula, produção de curta-metragem sobre as temáticas 

pesquisadas.  

2) Como começarão as atividades? As atividades da eletiva “Virtudes para o amanhã” iniciarão 

no primeiro semestre letivo, pois possibilitarão aos estudantes ingressantes ao ensino médio 

um novo olhar para os seguintes dilemas humanos: migrações e mudanças climáticas.  

3) Como serão coordenadas e gerenciadas as atividades? O professor será responsável por 

apresentar um cronograma de atividades onde os estudantes serão consultados para sugerirem 
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melhorias no roteiro proposto dessa eletiva. 4) Como e em que momentos haverá a participação 

dos estudantes? Os estudantes participarão em todos os encontros formativos propostos por 

esta eletiva. Em alguns encontros demonstrarão sua autonomia – capacidade de apresentar 

uma reflexão sobre a temática estudada – com a elaboração de seminários e curtas-metragens. 

 

Estratégias de avaliação do estudante 

 

Utilização do Google Sala de Aula como ferramenta para registro das atividades e avaliações 

(formulários). Criar grupos de aprendizagens para desenvolver pesquisa sobre virtudes, 

apresentando os resultados em formato de seminários. Produção de curta-metragem sobre as 

virtudes pesquisadas nos grupos de aprendizagens. 
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