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Ementa: Os pressupostos teórico-práticos da questão do método de ensino da filosofia. Atividades
práticas de ensino da filosofia.
Objetivos:
 Discutir os pressupostos teóricos presentes no debate sobre métodos de ensino de filosofia,
na legislação nacional e em materiais didáticos.
 Refletir sobre as contribuições dos clássicos para o ensino de filosofia
Conteúdo Programático:
1. História do ensino de filosofia no Brasil
2. A legislação sobre o ensino de filosofia no Brasil
3. Métodos de ensino de filosofia
4. Materiais didáticos de filosofia
5. Atividades práticas relacionadas ao ensino de filosofia

Metodologia (detalhar atividades síncronas e assíncronas):
Considerando a Resolução Normativa Nº 140/2020/CUn, as aulas serão ministradas na modalidade
não presencial, de forma síncrona e assíncrona, utilizando preferencialmente o Ambiente Virtual de
Aprendizagem – Moodle.
As aulas síncronas ocorrerão no horário da disciplina, de forma reduzida, das 14h20 às 16h. A
professora permanecerá no restante do tempo da aula à disposição dos estudantes para atendimento
no ambiente virtual. O link para o ambiente virtual será disponibilizado no Moodle.
Preferencialmente, será utilizada a ferramenta BigBlueBotton.
Os materiais referentes à disciplina estarão disponíveis no Moodle para a realização de atividades
na forma assíncrona. Eles consistirão em gravações das aulas síncronas (havendo disponibilidade
técnica), materiais audiovisuais, textos, roteiros de estudos, realização das atividades práticas
individuais e/ou em grupos e atendimentos aos alunos por meio do ambiente virtual.
A carga horária referente à Prática como Componente Curricular (PCC) será cumprida por meio
das seguintes atividades:
1. Elaboração de plano de aula
2. Análise de material didático de filosofia para o Ensino Médio
Cronograma:
As aulas síncronas ocorrerão nas datas abaixo, das 14h20 às 16h. No restante da carga horária da
disciplina, serão realizadas atividades assíncronas na forma de atendimento aos alunos, acesso aos
conteúdos audiovisuais disponibilizados no Moodle, leitura dos textos referentes às aulas e
realização das atividades de PCC e avaliativas. O cronograma de leituras será disponibilizado no
Moodle.
09/03 – Apresentação da disciplina. Mesa sobre a lei 10.639 e o ensino de filosofia.
31/08 – Apresentação do plano de ensino redimensionado.
14/09 – História do ensino de filosofia no Brasil
21/09 – História do ensino de filosofia no Brasil
28/09 – A legislação sobre o ensino de filosofia no Brasil
05/10 – A legislação sobre o ensino de filosofia no Brasil
19/10 – Métodos de ensino de filosofia
26/10 – Métodos de ensino de filosofia (Avaliação: entrega do pré-ensaio)
09/11 – Métodos de ensino de filosofia
16/11 – Métodos de ensino de filosofia (Avaliação: entrega do ensaio)
23/11 – Métodos de ensino de filosofia (Avaliação: entrega da versão prévia do plano de ensino).
30/11 – Materiais didáticos de filosofia (Avaliação: versão final da análise do material didático de
filosofia para o Ensino médio e discussão na aula síncrona).
07/12 – Atividades práticas relacionadas ao ensino de filosofia (Avaliação: versão final do plano de
ensino e discussão na aula síncrona)
14/12 – Encerramento e avaliação da disciplina.

Avaliação:
As avaliações serão realizadas de forma assíncrona por meios dos seguintes instrumentos com seus
respectivos pesos:
1. Ensaio sobre o ensino de filosofia (deverá ser enviada uma versão prévia do plano antes da
versão final). Peso: 50%
2. Elaboração de um plano de aula para o Ensino Médio (deverá ser enviada uma versão
prévia do plano antes da versão final). Peso: 30%.
3. Análise de material didático de filosofia para o Ensino Médio. Peso: 20%.
Observações:
Os itens 2 e 3, além da entrega da atividade por escrito, contarão com um momento de discussão
nas aulas síncronas, mas a atribuição de nota ficará restrita à atividade escrita.
A frequência será aferida por meio da análise do acesso ao Ambiente Virtual de Apredizagem –
Modle, o qual deverá ser semanal, e por meio da realização das atividades assíncronas, de prática
de componente curricular e avaliativas.
Em caso de necessidade de uma avaliação final de recuperação, conforme Art. 69, § 2o, da
Resolução 17/CUn/97, será realizada uma prova de forma assíncrona.
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* Outras referências para as aulas poderão ser acrescentadas ao longo do semestre.
Observações sobre direito autoral e de imagem
Havendo suporte técnico disponível, a aula na forma síncrona poderá será gravada integralmente
ou no formato de áudio e disponibilizada no Moodle. Aqueles que não desejarem ter sua imagem
ou voz gravadas, devem desativar câmera e microfone. Neste caso, o/a estudante pode participar
da aula por meio de envio de mensagens por escrito.
Materiais audiovisuais e bibliográficos de autoria da docente disponibilizados no Moodle não
poderão ser utilizados pelos estudantes para outros fins que não os de estudo no contexto da
disciplina, nem reproduzidos ou divulgados em outros meios sem a autorização expressa da
docente. O mesmo se aplica às gravações de aulas síncronas e materiais audiovisuais que
contenham imagem ou voz dos participantes da disciplina.

