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EMENTA 

O ensino de filosofia, seus conteúdos, metodologias e procedimentos de ensino-aprendizagem numa 

abordagem prático-teórica, com vistas à formação do profissional de Filosofia para o Ensino Médio. 

OBJETIVOS 

 Discutir o ensino de filosofia em seus conteúdos e estratégias para o Ens. Fundamental e Médio. 

 Aplicar em sala de aula procedimentos interativos, tais como análise crítica de textos de 

circulação social (jornais, revistas e propagandas). 

 Fotojornalismo: a importância das imagens  

 Desenvolver atividades em sala de aula como aplicação da metodologia “a comunidade de 

investigação filosófica”, proposta por Matthew Lipman. 

 Discutir a importância da educomunicação para a formação de professores. A educomunicação 

como campo de mediações. 

 Conhecer as contribuições de Célestin Freinet para o processo de educação e comunicação. A 

imprensa na escola. 

 Conhecer e discutir relatos de práticas educomunicativas 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 O trabalho com textos de circulação social (jornais, revistas, propagandas) 

   . Fotojornalismo: a importância das imagens  

2 A Comunidade de investigação na sala de aula 

. Razoabilidade e bom julgamento 

. A importância da problematização 



 

 

. Perguntas investigativas e de aprofundamento 

. O Diálogo filosófico 

. O desenvolvimento das habilidades cognitivas 

. Desenvolvimento de sessões filosóficas: uso de histórias, artigos de jornais e revistas, poesias, músicas, 

crônicas, literatura, mitos, teatro e artes em geral. Avaliação da sessão. 

3 A educomunicação como campo de mediações 

         . A imprensa na escola: experiência precursora de Célestin Freinet 

        . Relatos de práticas educomunicativas 

CRONOGRAMA DAS AULAS [18 SEMANAS] 

Semana 1 – Apresentação e discussão do Plano de Ensino  

Textos de circulação social – jornal – exposição 

Semana 2 – Atividade em grupos: leitura crítica de jornais 

Semana 3 – Socialização da atividade sobre leitura crítica de jornais realizada em grupos 

Semana 4- Socialização da atividade realizada em grupos - continuação 

Semana 5 – Estudo sobre uso de propagandas em sala de aula de filosofia  

Semana 6- Socialização da atividade sobre propaganda 

Semana 7- Socialização da atividade sobre propaganda 

Semana 8 – Exibição de vídeo “Educação para o pensar”. Discussão do vídeo a partir das questões 

apresentadas pelos estudantes. Apresentação das condições de uma comunidade de investigação na sala 

de aula. 

Semana 9 – Texto Filosofia: a dimensão perdida da educação (Lipman) 

Formação dos grupos para planejamento e execução de sessões filosóficas. 

Semana 10 – Desenvolvimento de sessão filosófica a partir do conto de Marina Colasanti “Uma idéia toda 

azul”. Apresentação e discussão sobre os momentos da sessão filosófica realizada na aula anterior. 

Semana 11 – Realização de sessão filosófica – 2 grupos 

Semana 12 – Realização de sessão filosófica – 2 grupos 

Semana 13 –  Educomunicação  como campo de mediação 

Semana 14 –  Celestin Freinet e a imprensa na escola 

Semana 15 – Estudo e apresentação de práticas Educomunicativas 

Semana 16 Estudo e  apresentação de práticas Educomunicativas  

Semana 17 – Prova substitutiva 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Interação entre teoria e prática. Leitura e discussão de textos de fundamentação teórica. Uso de exemplos 

relacionados às experiências escolares da turma e do professor. Oportunizar a autoria e autonomia do 

estudante na elaboração e execução de sessão filosófica. Desenvolvimento da capacidade de avaliar as 

propostas dos colegas e de ser também avaliado nas execuções. Exibição de documentários e filmes sobre 

práticas educativas. Atividades de leitura crítica de jornais e propagandas. Elaboração de resenha e 

socialização de artigos sobre práticas educomunicativas. 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 



 

 

 As avaliações serão contínuas e realizadas em equipes, exceto a resenha de práticas educomunicativas. O 

resultado final dependerá das seguintes atividades: 

 Atividade sobre leitura crítica de jornais por contraste e leitura crítica de propaganda, com 
socialização para os demais colegas da turma. (30 pontos) 

 Planejamento, execução e relatório final de uma sessão filosófica usando a metodologia de 
Lipman. (40 pontos) 

 Resenha e socialização de artigo sobre práticas educomunicativas (individual). (30 pontos) 

A avaliação substitutiva será individual e versará sobre a fundamentação teórica estudada no semestre e 

acontecerá na última semana de aula do semestre. 

Frequência 

Para aprovação, a frequência mínima necessária às aulas é de 75%.  

Atendimento 

Os atendimentos acontecerão sempre as segundas-feiras no primeiro horário de aula, com agendamento 

prévio. 
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