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Carga horária: 60 horas Código CONTAC: 

 Teórica: 60 horas Prática:  Total: 60 horas-aula  

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

Fundamentos teórico-metodológicos do ensino de Filosofia e sua prática no âmbito escolar do Ensino 
Médio. Práticas pedagógicas adequadas à leitura filosófica de textos de outras estruturas, tais como 
literatura, arte, cinema e textos de circulação social. Planejamento de aulas e formulaçãode objetivos. 

OBJETIVOS 

● Discutir a necessidade de uma didática apropriada para o ensino de Filosofia. 
● Refletir sobre diferentes práticas pedagógicas da Filosofia, verificando suas vantagens e 

desvantagens no processo ensino-aprendizagem. 
● Vivenciar práticas pedagógicas adequadas ao ensino de Filosofia com ênfase na literatura, artes, 

fotografias e cinema na escola. 
● Elaborar plano de aula articulado às práticas vivenciadas durante o semestre, com ênfase na 

elaboração de objetivos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. O perfil do jovem do ensino médio 
2. A didática da Filosofia na escola de massa. 
3. Forma e conteúdo do ensino: como e o que ensinar. 
4. O problema como momento essencial do pensar filosófico. 
5. Literatura e educação filosófica. 
6. As provocações da arte para o ensino de Filosofia. 
Fotografia, refotografia e conto etnográfico. 
7. Cinema, escola e ensino de Filosofia. 
8. Elaboração de objetivos segundo a taxonomia de Bloom. 
9. Planejamento de aulas para o Ensino Médio considerando competências, habilidades e conteúdos 
previstos na BNCC. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Tecnologias de acesso: 

Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ 

Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet 

Plataformas de vídeos: Youtube;  

 

Atividades assíncronas: 

- atividade de leitura (roteiro de leitura; arquivos de texto); <arquivo> ou <pasta> 

- atividade de orientação (planejamento; procedimentos);  



 

 

- atividade de interlocução (avisos, emails); 

- atividade de instrução (videoaulas, audioaulas);  

- atividade de escrita (fichamento, resumo, resenha, dissertação, ensaio);  

 

Atividades síncronas: 

- 14 encontros virtuais semanais pelo <GoogleMeet> conforme cronograma a seguir, com duração média 
de 2h/a, conforme cronograma a seguir. 

 

Atividades assíncronas: 

2 fóruns virtuais; <fórum>, a partir de vídeos. Participação em fóruns temáticos com tempo médio de 2 
h/a.  

Para esta UC remota emergencial, disponibilizaremos os planos de leitura mais detalhados no Portal 
Didático do Campus Virtual da UFSJ - https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2021_2/ - ou em 
outra plataforma de acesso remoto disponibilizada pela instituição. Na plataforma, também pretendemos 
realizar fóruns, para discussão de vídeos e documentários sobre educação via YouTube. Outras 
atividades menores também estarão disponíveis na plataforma e subsidiarão a verificação da frequência 
dos estudantes. Serão indicados outros materiais de estudo que os estudantes acessarão remotamente. 

 

Atendimento aos estudantes:  semanalmente,  nas  quartas-feiras, 21 horas. 

 

CRONOGRAMA DOS ENCONTROS 

SEMANA DIA/MÊS ATIVIDADE E CONTEÚDO 

I 16/09 
Aula síncrona: Apresentação e discussão sobre o plano de ensino – Dinâmica de 
apresentação dos alunos do sexto período. 

Atividade assíncrona:  O perfil do jovem do ensino médio  

II 23/ 09 
Aula síncrona:  Discussão sobre o perfil do jovem do ensino médio 

Atividade assíncrona:   A didática da filosofia na escola de massa 

III 30/09 
Aula síncrona:  Discussão sobre a didática da filosofia na escola de massa 

Atividade assíncrona:  Forma e conteúdo do ensino: como e o que ensinar  

IV 07/10 
Aula síncrona:  Discussão sobre forma e conteúdo do ensino: motivação, a questão 
dos conteúdos programáticos, abordagem sistemática, abordagem histórica 

Atividade assíncrona:  Estudo do capítulo Forma e conteúdo do ensino      

V 14/10 

Aula síncrona: Discussão sobre aspectos formais da aprendizagem filosófica: 
problematizar, conceituar, argumentar. 

Atividade assíncrona:  Leitura do artigo:     Aulas de filosofia como experiências 
de pensamento  - Marcos Antônio Lorieri 

VI 21/10 
Aula síncrona:  Discussão sobre o artigo de Marcos Lorieri 

Atividade assíncrona:   Literatura e educação filosófica  

VII 28/10 
Aula síncrona:  Discussão sobre literatura e educação filosófica 

Atividade assíncrona: Atividade avaliativa sobre Literatura e educação filosófica      

VIII 04/11 

Aula síncrona:  As provocações da arte e da  fotografia para o ensino de filosofia 

Atividade assíncrona: Estudo de artigo sobre pedagogia da imagem 

Atividade avaliativa sobre uso de imagens em filosofia 

IX 11/11 
Aula síncrona: Cinema e ensino de filosofia 

Atividade assíncrona: artigos sobre cinema e ensino de filosofia 

X 18/11 
Aula síncrona:  Cinema e ensino de filosofia 

Atividade assíncrona   fórum temático sobre o filme exibido 

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/portal/2021_2/


 

 

XI 25/11 
Aula síncrona:  Planejamento de aula  

Atividade assíncrona :  Leitura de textos sobre planejamento de aula  

XII 02/12 
Aula síncrona:  Elaboração de objetivos segundo a taxonomia de Bloom 

Atividade assíncrona: Leitura de textos sobre formulação de objetivos 

XIII 09/12 
Aula síncrona: Planejamento de aula 

Atividade assíncrona: Atividade avaliativa: elaboração de plano de aula (2 aulas) 

XIV 15 e 16/12 Aulas síncronas:  Socialização dos planos de aula 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA  

Frequência 

As atividades síncronas não podem ser consideradas no registro de frequência. 

O registro da frequência será feito pela realização das atividades assíncronas verificadas; o estudante que realizar 
menos que 75% das atividades assíncronas verificadas será reprovado por infrequência (cf. art. 11, Inciso I da 
Resolução CONEP/UFSJ nº 007/2020). 

 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Controle de frequência 

A frequência será controlada por meio dos seguintes critérios: 

a. Realização de 75% das atividades previstas: realização das leituras e das atividades inseridas na plataforma 
virtual, nos termos do artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ.  

b. Haverá possibilidade de substituição das atividades por outra atividade equivalente, caso ocorra o previsto 
no §1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na rede ou rede indisponível, 
especialmente para o caso das reuniões virtuais. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliações (peso máximo de cada avaliação 40%) 

Avaliação 1; Atividade sobre literatura e educação filosófica – 22 pontos 

Avaliação 2: Atividade sobre arte e fotografia – 22 pontos 

Avaliação 3: Atividade sobre fórum temático – 22 pontos 

Atividade 4:  elaboração de 2 aulas – 34 pontos 

 

A nota final de todas as atividades será obtida por meio da soma dos pontos. 

Haverá prova substitutiva para os estudantes que não obtiverem média suficiente no dia 17 de dezembro de 2021, 
sobre todo o conteúdo ministrado. 

 

Critérios de avaliação 

A avaliação da unidade curricular levará em consideração os seguintes critérios: 

Critérios de avaliação das Atividades escritas: produção autoral, capacidade síntese, coerência e coesão textual, 

capacidade de aplicação da fundamentação teórica em situações de aprendizagem.  

Critérios de avaliação do fórum temático: postagem no fórum demonstrando bom entendimento do tema, texto 

autoral e capacidade de argumentação. Além da postagem inicial, interagir com mais um colega.  
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MORETTO, Vasco Pedro. Planejamento: planejando a educação para o desenvolvimento decompetências. 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2008. 

NAPOLITANO, Marcos. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003. 
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CERLETTI, Alejandro A.; KOHAN, Walter Omar. A filosofia no ensino médio: caminhos para pensarseu sentido. 
Brasília: UNB, 1999. 
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GALLO, Sílvio; KOHAN, Walter Omar (organizadores). Filosofia no ensino médio. Petrópolis: Vozes,2000. 

HORN, Geraldo Balduino. Ensinar Filosofia: Pressupostos teóricos e metodológicos. Ijuí: Unijuí,2009. 

KOHAN, Walter Omar; XAVIER, Ingrid Muller. O paradoxo de aprender e ensinar. Belo Horizonte:Autêntica, 2009. 
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MELLO, Rosangela Menta. Curso de formação de docentes: organização do trabalho pedagógico -Planejamento escolar. 

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 16. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2009. 

NAPOLITANO, Marcos. Como usar a TV na sala de aula. São Paulo: Contexto. 

OBIOLS, Guillermo. Uma introdução ao ensino da Filosofia. Tradução Sílvio Gallo. Ijuí: Unijuí, 2002. 

PERISSÉ, Gabriel. Filosofia, Literatura e Ética: uma proposta pedagógica. São Paulo: Manole, 2004. 

SAVATER, Fernando. As perguntas da vida. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SILVEIRA, René J.T.; GOTO, Roberto. (orgs.) Filosofia no ensino médio. Temas, problemas e propostas. São Paulo: 
Edições Loyola, 2007. (Filosofar é preciso) 

Coleções/revistas/sites 
Revista Filosofia ciência&vida. Ed. Escala. www.portalcienciaevida.com.br 

Revista Presença Pedagógica na sala de aula. www.presencapedagogica.com.br 
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