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Unidades Curriculares dos 

Aprofundamentos 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 
ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

Unidade Curricular: Percurso filosófico sobre a evolução humana 1° Trimestre: 2° Série 
Professores(as) que podem atuar na UC: Formação filosófica Módulo I: Teorias explicativas sobre a origem da vida 

Eixo Temático Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

 

Investigação Científica 
 Teorias explicativas sobre a origem da vida 
 Criacionismo 
 Evolucionismo 
 Biogênese 
 Ciência, Técnica 
 Tecnologia. - Valores humanos. - Valores 
econômicos. 
 Natureza. - Cuidado e desenvolvimento 

EMIFCHSA01 Investigar e analisar situações-problema 
envolvendo temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando dados e informações disponíveis em 
diferentes mídias. (EMIFCHSA02) Levantar e testar 
hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
contextualizando os conhecimentos em sua realidade 
local e utilizando procedimentos e linguagens adequados 
à investigação científica. 

EMIFCHSA03 Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental, etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre temas e processos de natureza 
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
identificando os diversos pontos de vista e posicionando- 
se mediante argumentação, com o cuidado de citar as 
fontes dos recursos utilizado na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

As habilidades dialogam em diferentes momentos. Tratam-se dos eixos integradores com este propósito: propiciar o desenvolvimento das 
competências necessárias ao domínio de diferentes informações e sua utilidade nos processos cognitivos e interativos. 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 
ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

Temas Integradores 

TI05 Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. 

TI11 Ciência e Tecnologia. 

TI14 Ética e Cidadania. 

TI15 Gênero, Sexualidade, Poder e Sociedade. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/ 

Material Complementar 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/Curriculo-EM_Aprofundamento-entreareas_CHSA-e- 
Linguagens_Alterado-20_04_22.pdf 

 https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/filosofia-experiencia-do-pensamento 
 Os primeiros filósofos pré-socráticos:https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/os-primeiros-filosofos-pre-socraticos 

Brasil Escola - Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos temas. Link para 
acesso:https://educador.brasilescola.uol.com.br. 

 Infoescola- este site traz sugestões conceituais sobre as diversas áreas de conhecimento: https://www.infoescola.com/. 
 Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, currículo interativo (filosofia):http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar ou https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos (este link remete a 
diferentes temas integradores através de aulas gravadas em função do Programa escolar) 

 Canal da SeduES no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversos temas elaboradas para atender os alunos e 
professores 
da rede durante o período de pandemia:https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 

 Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso.http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/ 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/Curriculo-EM_Aprofundamento-entreareas_CHSA-e-Linguagens_Alterado-20_04_22.pdf
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/Curriculo-EM_Aprofundamento-entreareas_CHSA-e-Linguagens_Alterado-20_04_22.pdf
http://www.infoescola.com/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos
http://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/


 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 
ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos (este link remete a diferentes temas integradores através 
de aulas gravadas em função do Programa escolar) 

 

Referências: 
DORSA, A. C. A etnobotânica e o saber local [online]. SciELO em Perspectiva: Humanas, 2015 [viewed 13 March 2020]. Available from: 
https://humanas.blog.scielo.org/blog/2015/12/17/a-etnobotanica-e-o-saber-local/ 

 

MARQUES, José G. W. O olhar (des)multiplicado: o papel do interdisciplinar e do qualitativo na pesquisa Etnobiológica e Etnoecológica. In: 
AMOROZO, M. C.; MING, L. C.; SILVA, S. M. P. (Ed.). 

 

Métodos de coleta e análise de dados em etnobiologia, etnoecologia e disciplinas correlatas. Rio Claro, SP: Sociedade Brasileira de 
Etnobiologia e Etnoecologia, 2002 

 

CEREZO J. A. Ciência, tecnologia e sociedade: o estado da arte na Europa e nos Estados Unidos. In: SANTOS, L. W. et al. (Orgs.) Ciência, 
tecnologia e sociedade: o desafio da interação. Londrina: IAPAR, 2002. p. 3-39. 

 

CORTINA, A. Por una ética del consumo. Madrid: Taurus, 2002. JONAS, H. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização 
tecnológica. Rio de Janeiro: 

 

Contraponto, 2006. LIPOVETSKY, G. A era do vazio. Barueri: Manole, 2005. 
 

MIRANDA, A. L. Da natureza da tecnologia: uma análise filosófica sobre as dimensões ontológica, epistemológica e axiológica da tecnologia 
moderna. 2002. 161f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) - Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná, Curitiba, 2002. 

 

Revista Espacios. Vol. 35 (Nº 8) Año 2014. Pág. 4 
 

SANTOS, B. Crítica da razão indolente contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000. 

https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos
https://humanas.blog.scielo.org/blog/2015/12/17/a-etnobotanica-e-o-saber-local/


 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 
ÁREAS DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

HUMANIDADES E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

SOUZA, M. C. A. F. et al. Incubadora Tecnológica de Cooperativas - ITCP x Incubadora de Empresa de Base Tecnológica - IEBT - diferenças 
e semelhanças no processo de Incubação. Revista Ibero americana de Ciência, Tecnologia e Sociedad e Innovación, Madri, n. 6, 2003. 
Disponível em: <http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo01.htm>. Acesso 
em: 12 jun. 2006. 

 

Introdução a uma ciência pós-moderna. 3. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2000. 
 

WILLIAMS, L. Pearce. Ciência normal, revoluções científicas e a história da ciência. In: LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan (Org.). A crítica e 
o desenvolvimento do conhecimento. São Paulo: Cultrix, 1979. 

http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo01.htm


 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

Unidade Curricular: Caminhos da Educação 1° Trimestre – 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: 
Geografia, Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais 

Licenciatura em História, 
Módulo: Aspectos Introdutórios do Processo Educativo 

Eixo Estruturante Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 
  (EMIFCHSA01) Investigar e analisar situações 
  problema envolvendo temas e processos de natureza 
  histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou 
  cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
  considerando dados e informações disponíveis em 
  diferentes mídias. 
  (EMIFCHSA02) Levantar e testar hipóteses sobre 
  temas e processos de natureza histórica, social, 
  econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
  local, regional, nacional e/ou global, contextualizando 
 

Investigação Científica 

 

 Educação: conceitos e cronologia.

 Escola e escolarização.

os conhecimentos em sua realidade local e utilizando  
procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 
(EMIFCHSA03) Selecionar e sistematizar, com base 

  em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, 
  de campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
  informações sobre temas e processos de natureza 
  histórica, social econômica, filosófica, política e/ou 
  cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
  identificando os diversos pontos de vista e 
  posicionando-se mediante argumentação, com o 
  cuidado de citar as fontes dos recursos utilizados na 
  pesquisa e buscando apresentar conclusões com o uso 
  de diferentes mídias. 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

 
 
 
 
 
 

 

Processos Criativos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Educação: conceitos e cronologia.

 Escola e escolarização.

(EMIFCHSA04) Reconhecer produtos e/ou processos 
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
local, regional, nacional e/ou global. 

 

(EMIFCHSA05) Selecionar e mobilizar 
intencionalmente recursos criativos para resolver 
problemas reais relacionados a temas e processos de 
natureza histórica, social, econômica, filosófica, política 
e/ou cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou 
global. 

 

(EMIFCHSA06) Propor e testar soluções éticas, 
estéticas, criativas e inovadoras para problemas reais 
relacionados a temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ ou global. 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

 
 
 
 
 
 

 

Mediação e 
intervenção 
sociocultural 

 
 
 
 
 
 

 

 Educação: conceitos e cronologia.

 Escola e escolarização.

(EMIFCHSA07) Identificar e explicar situações em que 
ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos 
sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes 
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito 
local, regional, nacional e/ ou global, com base em 
fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas. 

 

(EMIFCHSA08) Selecionar e mobilizar 
intencionalmente conhecimentos e recursos das Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas para propor ações 
individuais e/ou coletivas de mediação e intervenção 
sobre problemas de natureza sociocultural e de natureza 
ambiental, em âmbito local, regional, nacional e/ ou 
global, baseadas no respeito às diferenças, na escuta, na 
empatia e na responsabilidade socioambiental. 

 

(EMIFCHSA09) Propor e testar estratégias de 
mediação e intervenção para resolver problemas de 
natureza sociocultural e de natureza ambiental, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global, relacionados 
às Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 
 

As habilidades dialogam em diferentes momentos. Tratam-se dos eixos integradores com este propósito: propiciar o desenvolvimento das 
competências necessárias ao domínio de diferentes informações e sua utilidade nos processos cognitivos e interativos. 

Temas Integradores 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

TI06 –Educação em Direitos Humanos. 

TI12 – Trabalho, Ciência e Tecnologia. 

TI17 - Povos e comunidades tradicionais. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 

 📒 Cadernos Metodológicos – Currículo ES SEDU 

Material Complementar 

ARANHA, M. L. de A. História da educação e da pedagogia geral e Brasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006. 
BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018.  
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Editora Brasiliense, 2002. 
FREIRE, P. La educación de los adultos como acción cultural: proceso de la acción cultural; introducción a su comprensión. Primera Parte. 1969. 
  . Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

  . Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Trad. Kátia de Mello e Silva. 3. ed. São Paulo: Moraes, 1980. 
  . Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
  . Política e educação. São Paulo: Cortez, 1993. 
  . Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 
  . Pedagogia do oprimido. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 
GADOTTI, Moacir. História das ideias pedagógicas. 8. ed. São Paulo, SP: Ática, 1999. 
LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 25 ed., São Paulo: Loyola, 2010. 
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2010. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/


 

 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

Unidade Curricular: Educação e Sociedade: escola em debate 1° Trimestre: 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciatura em História, 
Geografia, Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais. 

Módulo I: Aspectos Introdutórios do Processo 
Educativo 

Eixo Extruturante Detalhamento Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

Investigação 
Científica 

 Educação e transformação social. 
 

 Desigualdade de oportunidades de 
aprendizagem e acesso à escola. 

EMIFCHSA01 Investigar e analisar situações problema 
envolvendo temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando dados e informações disponíveis em 
diferentes mídias. 

 

EMIFCHSA02 Levantar e testar hipóteses sobre temas e 
processos de natureza histórica, social, econômica, 
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, contextualizando os 
conhecimentos em sua realidade local e utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 

 

EMIFCHSA03 Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre temas e processos de natureza 
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
identificando os diversos pontos de vista e posicionando- 
se mediante argumentação, com o cuidado de citar as 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

 
 
 

 
Processos Criativos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mediação e 
intervenção 
sociocultural 

 fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 

 

EMIFCHSA04 Reconhecer produtos e/ou processos 
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
local, regional, nacional e/ou global. 

 

EMIFCHSA05 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
recursos criativos para resolver problemas reais 
relacionados a temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

 

EMIFCHSA06 Propor e testar soluções éticas, estéticas, 
criativas e inovadoras para problemas reais relacionados 
a temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
local, regional, nacional e/ ou global. 

 

EMIFCHSA07 Identificar e explicar situações em que 
ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos 
sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes 
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito 
local, regional, nacional e/ ou global, com  base em 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

  fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas. 

 

EMIFCHSA08 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de 
natureza sociocultural e de natureza ambiental, em 
âmbito local, regional, nacional e/ ou global, baseadas no 
respeito às diferenças, na escuta, na empatia e na 
responsabilidade socioambiental. 

 

EMIFCHSA09 Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção para resolver problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

 

As habilidades dialogam em diferentes momentos. Tratam-se dos eixos integradores com este propósito: propiciar o desenvolvimento 
das competências necessárias ao domínio de diferentes informações e sua utilidade nos processos cognitivos e interativos. 

Temas Integradores 

TI01 Direito da criança e do adolescente. 

TI07 Educação das relações étnicos-raciais e ensino da História e cultura afro-brasileira e indígenas. 

TI12 Trabalho, Ciência e Tecnologia. 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

TI13 Diversidade cultural, religiosa e étnica. 

TI15 Ética e cidadania. 

TI17 Povos e comunidades tradicionais. 

TI19 Diálogo intercultural e interreligioso. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/ 

Material Complementar 

ABRAMO, Helena, Wendel. Condição Juvenil no Brasil Contemporâneo. In: ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. (Orgs.). Retratos da 
Juventude Brasileira: análises de uma pesquisa nacional. São Paulo: Instituto Cidadania/Fundação Perseu Abramo, 2005. p. 37-72. 

ABRAMOVAY, M. et al. Juventude, Violência e vulnerabilidade Social na América Latina: desafios para políticas públicas. Brasília: UNESCO, 
BID, 2002, p. 192. 

BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Porto Alegre: Penso, 2018. 

DELORS, Jacques. Educação: Um tesouro a Descobrir “Relatório para a UNESCO da Comissão internacional sobre Educação para o Século 
XXI”. São Paulo:Cortez,2004. 9ª Ed. 

FREIRE, P. La Educación de los adultos como acción cultural: Proceso de la acción cultural; introducción a su comprensión. Primera Parte. 
1969. 

 

 

Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo Freire. Trad. Kátia de Mello e Silva. 3. ed. São 
Paulo:Moraes, 1980. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/


 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Aspirações docentes 

Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. Política e educação. São 
Paulo: Cortez, 1993. 

Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 26. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2003. 

LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. 25 ed., São Paulo: Loyola, 2010. 

SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. 3. ed. 



 

 

ENSINO MÉDIO - APROFUNDAMENTOS 

Linguagens e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas 

Aspirações docentes 

Unidade Curricular: Saber e Saberes 1° Trimestre: 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: Licenciatura em História, Geografia, 
Filosofia, Sociologia ou Ciências Sociais. 

Módulo I: Aspectos introdutórios do processo educativo 

Eixo Temático Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

Investigação Científica  

 As diferentes formas de interpretar a realidade. 
 A escola como espaço de saberes. 
 Os sujeitos do processo educativo. 
 As diferentes formas de interpretar a realidade; 
 A escola como espaço de saberes; 
 Os sujeitos do processo educativo. 

EMIFCHSA01 Investigar e analisar situações problema 
envolvendo temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
considerando dados e informações disponíveis em 
diferentes mídias. 

 

EMIFCHSA02 Levantar e testar hipóteses sobre temas e 
processos de natureza histórica, social, econômica, 
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, contextualizando os 
conhecimentos em sua realidade local e utilizando 
procedimentos e linguagens adequados à investigação 
científica. 

 

EMIFCHSA03 Selecionar e sistematizar, com base em 
estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, exploratória, de 
campo, experimental etc.) em fontes confiáveis, 
informações sobre temas e processos de natureza 
histórica, social, econômica, filosófica, política e/ou 
cultural, em âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
identificando os diversos pontos de vista e posicionando- 
se mediante argumentação, com o cuidado de citar as 
fontes dos recursos utilizados na pesquisa e buscando 
apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. 
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Aspirações docentes 

 
 
 

 
Processos Criativos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Mediação e 
intervenção 
sociocultural 

  

EMIFCHSA04 Reconhecer produtos e/ou processos 
criativos por meio de fruição, vivências e reflexão crítica 
sobre temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
local, regional, nacional e/ou global. 

 

EMIFCHSA05 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
recursos criativos para resolver problemas reais 
relacionados a temas e processos de natureza histórica, 
social, econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global. 

 

EMIFCHSA06 Propor e testar soluções éticas, estéticas, 
criativas e inovadoras para problemas reais relacionados 
a temas e processos de natureza histórica, social, 
econômica, filosófica, política e/ou cultural, em âmbito 
local, regional, nacional e/ ou global. 

 

EMIFCHSA07 Identificar e explicar situações em que 
ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos 
sociais, à diversidade de modos de vida, às diferentes 
identidades culturais e ao meio ambiente, em âmbito 
local, regional, nacional e/ ou global, com base em 
fenômenos relacionados às Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas. 

 

EMIFCHSA08 Selecionar e mobilizar intencionalmente 
conhecimentos e recursos das Ciências Humanas e 
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Aspirações docentes 

  Sociais Aplicadas para propor ações individuais e/ou 
coletivas de mediação e intervenção sobre problemas de 
natureza sociocultural e de natureza ambiental, em 
âmbito local, regional, nacional e/ ou global, baseadas no 
respeito às diferenças, na escuta, na empatia e na 
responsabilidade socioambiental. 

 

EMIFCHSA09 Propor e testar estratégias de mediação e 
intervenção para resolver problemas de natureza 
sociocultural e de natureza ambiental, em âmbito local, 
regional, nacional e/ou global, relacionados às Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

As habilidades dialogam em diferentes momentos. Tratam-se dos eixos integradores com este propósito: propiciar o desenvolvimento das 
competências necessárias ao domínio de diferentes informações e sua utilidade nos processos cognitivos e interativos. 

Temas Integradores 

TI15- Ética e cidadania. 
TI13- Diversidade cultural, religiosa e étnica. 
TI17 - Povos e comunidades tradicionais. 
TI13- Diversidade cultural, religiosa e étnica. 
TI19 - Diálogo intercultural e inter-religioso. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 
 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/ 

Material Complementar 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/Curriculo-EM_Aprofundamento-entreareas_CHSA-e- 
Linguagens_Alterado-20_04_22.pdf 

 Brasil Escola - Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos temas. Link para 
 acesso:https://educador.brasilescola.uol.com.br. 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/
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 Infoescola- este site traz sugestões conceituais sobre as diversas áreas de conhecimento: https://www.infoescola.com/. 
 Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, currículo interativo (filosofia):http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 
 EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 
 https://sedu.es.gov.br/escolar ou https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos (este link remete a 

diferentes temas integradores através de aulas gravadas em função do Programa escolar) 
 Canal da SeduES no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversos temas elaboradas para atender os alunos e 

professores 
 da rede durante o período de pandemia:https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio, ter 
 notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um curso. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 

CHAUÍ, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense, 1980. 

LIBÂNEO, José C. Didática na formação de professores: entre a exigência democrática de formação cultural e científica e as demandas 

das práticas socioculturais. In: SANTOS, Akiko; SUANNO, Marilza V. Didática e formação de professores: novos tempos, novos modos de 

aprender e ensinar. Porto Alegre: Sulina, 2013. 

NÓVOA, António. Professores: imagens do futuro presente. Lisboa: Educa, 2009. 

NOGUEIRA, Maria Alice; ROMANELLI, Geraldo; ZAGO, Nadir. Família e escola: trajetórias de escolarização em camadas médias e populares. 

[S.l: s.n.], 2000. 

SANTOS, Boaventura de S. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. 

TRILLA, Jaume; GHANEM, Elie. Educação Formal e Não formal: Pontos e contrapontos. Valéria Amorim Arantes (org.). São Paulo: 

Summus, 2008. 

http://www.infoescola.com/
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/
https://sedu.es.gov.br/escolar
https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos
http://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
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Unidade Curricular: Bioética e Natureza 1° Trimestre: 2° Série 

Professores(as) que podem atuar na UC: formação filosófica 
Módulo I: Fundamentos Teóricos e Metodológicos 
das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 

Eixo Temático Detalhamento do Objeto de Conhecimento Habilidades Específicas do Eixo 

Investigação científica Filósofos da natureza, em busca do ser 
primeiro: origem da vida e sua atualidade 
na pós-modernidade. 

O processo de ensino aprendizagem do 
percurso neste itinerário filosófico para articular 

pensamento e ação em vista de uma atitude 
pró-natureza segue alguns passos de estudo, 

dentre eles: 
● O estudo do contexto da primeira experiência 

de compreensão sobre a origem de todas as 
coisas. Trata-se de uma experiência 
metafísica, destacando os elementos 

considerados em sua propriedade natural 
como articuladores da existência no planeta 

terra de todas as coisas a partir da própria 
natureza. Caminhos dessa reflexão na 

atualidade. 
● Inter-relacionar concepção metafísica e 

cósmica da origem da vida com o caminho do 
método empírico das ciências, exemplificados 
nos experimentos práticos dos primeiros 

filósofos. Atentar para a didática em função do 
procedimento posterior que visa o pensar não 

EMIFCHSA01 Investigar e analisar situações- 
problema envolvendo temas e processos de 
natureza histórica, social, econômica, filosófica, 

política e/ou cultural, em âmbito local, regional, 
nacional e/ou global, considerando dados e 

informações disponíveis em diferentes mídias. 
 

EMIFCHSA02 Levantar e testar hipóteses sobre 
temas e processos de natureza histórica, social, 

econômica, filosófica, política e/ou cultural, em 
âmbito local, regional, nacional e/ou global, 
contextualizando os conhecimentos em sua 

realidade local e utilizando procedimentos e 
linguagens adequados à investigação científica. 

 

EMIFCHSA03 Selecionar e sistematizar, com base 

em estudos e/ou pesquisas (bibliográfica, 
exploratória, de campo, experimental, etc.) em 

fontes confiáveis, informações sobre temas e 
processos de natureza histórica, social, econômica, 
filosófica, política e/ou cultural, em âmbito local, 

regional, nacional e/ou global, identificando os 
diversos   pontos   de   vista   e   posicionando-se 
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 metafísico, sendo este o pensar empírico. 

● O entendimento de como os primeiros 
pensadores refletiram sobre a origem de todas 
as coisas o “experimento” cosmológico. A 

mudança de foco com Sócrates e a 
repercussão metodológica. 

● Os filósofos e o método de Sócrates: 

justificativas para o rigor metódico como 
novidade/diferenciação do pensamento 

comum em vista do pensar filosófico. 
● Destaca nessa caminhada, a atitude crítica 

diante dos fatos considerando os critérios do 
método de conhecimento em filosofia (rigor) 

com destaque para o chamado método 
socrático. 

mediante argumentação, com o cuidado de citar as 
fontes. 

Articulação com as demais Unidades Curriculares do Aprofundamento 

As habilidades dialogam em diferentes momentos. Tratam-se dos eixos integradores com este propósito: propiciar o 
desenvolvimento das competências necessárias ao domínio de diferentes informações e sua utilidade nos processos cognitivos 

e interativos. 

Temas Integradores 

TI01 Direito da Criança e do Adolescente 

TI02 Educação para o Trânsito. 
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TI03 Educação Ambiental. 

TI05 Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. 

TI06 Educação em Direitos Humanos. 

TI07 Educação Para as Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena. 

TI08 Saúde, Vida Familiar e Social. 

TI10 Educação Financeira e Fiscal. 

TI11 Trabalho, Ciência e Tecnologia. 

TI12 Diversidade Cultural, Religiosa e Étnica. 

TI13 Trabalho e Relações de Poder. 

TI14 Ética e Cidadania. 

TI15 Gênero, Sexualidade, Poder e Sociedade. 

TI16 Povos e Comunidades Tradicionais. 

TI17 Educação Patrimonial. 

TI18 Diálogo Intercultural e Inter-Religioso. 

Práticas sugeridas nos Cadernos Metodológicos 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/ 

Material Complementar 

 https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/CurriculoEM_Aprofundamento-da-area-de- 
CHSA.pdf 

 https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/filosofia-experiencia-do-pensamento 

https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/cadernosmetodologicos/
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/CurriculoEM_Aprofundamento-da-area-de-CHSA.pdf
https://curriculo.sedu.es.gov.br/curriculo/wp-content/uploads/2022/04/CurriculoEM_Aprofundamento-da-area-de-CHSA.pdf
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 Os primeiros filósofos pré-socráticos:https://centrodemidias.am.gov.br/aulas/os-primeiros-filosofos-pre-socraticos 
Brasil Escola - Este site traz sugestões de como trabalhar com diversos temas. Link para 

acesso:https://educador.brasilescola.uol.com.br. 
 Infoescola- este site traz sugestões conceituais sobre as diversas áreas de conhecimento: https://www.infoescola.com/. 

 Currículo Interativo - Outros objetos educacionais, currículo interativo 
(filosofia):http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/ 

 EscoLar – O site do programa EscoLar dispõe de atividades de apoio à aprendizagem para os professores: 

https://sedu.es.gov.br/escolar ou https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/videos (este link 
remete a diferentes temas integradores através de aulas gravadas em função do Programa escolar) 

 Canal da SeduES no Youtube - Este canal disponibiliza videoaulas de diversos temas elaboradas para atender os alunos e 
professores 

da rede durante o período de pandemia:https://www.youtube.com/channel/UCrhGi-4uMzAnpC0Bv8ELebQ/playlists 
 Portal do Professor - Este portal é um espaço para você professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de 

apoio, ter 
notícias sobre educação ou até mesmo compartilhar um plano de aula, participar de uma discussão ou fazer um 
curso.http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ 
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