
PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia 

Cursos:Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio 

Série/Período: 1º Ano  

Carga Horária: 40 h/a(33h/r) 

Docente Responsável: Francisco Tibério Felizmino de Araújo 

EMENTA 

Os expoentes do pensamento moderno e contemporâneo. Os principais temas da atualidade. 

Os desafios humanos para o futuro. Uma ética da tolerância e da responsabilidade. 

OBJETIVOS 

Geral 

 Conhecer os principais pensadores e temas da modernidade e contemporaneidade; 

 

Específicos 

 Estabelecer os marcos epistemológicos da filosofia moderna e contemporânea; 

 Debater os principais temas tratados pelos expoentes dos dois últimos períodos da 

história da filosofia; 

 Suscitar a discussão acerca de temas da atualidade e as prospectivas para a humanidade; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PRIMEIRO BIMESTRE  

 Immanuel Kant 

- A crítica da razão 

- O imperativo moral 

 David Hume 

- O conhecimento pela experiência e pelo hábito 

SEGUNDO BIMESTRE 

 A vida em sociedade e seus desafios (Jean Jaques Rousseau); 

- A educação 

- O contrato social 

 O sistema capitalista e suas contradições (Karl Marx); 

- Trabalho 

- Alienação 

- Socialismo (como alternativa) 

TERCEIRO BIMESTRE 

 Positivismo (Augusto Comte) 

- Os três estágios da humanidade: teológico, filosófico e científico; 

- O imperativo científico 

 Filosofia da ciência: 

- Falseabilidade do método científico; 

- Controvérsias e frustrações da ciência moderna; 

 



QUARTO BIMESTRE 

 A leitura filosófica de temas atuais: 

- Conhecimento virtual; 

- Preconceito e intolerância; 

- Liberdade individual e social; 

- Engajamento político-social; 

- As novas mídias e as relações interpessoais; 

- As novas linguagens; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

O processo de ensino-aprendizagem será favorecido por meio de aulas expositivas e 

interativas, debates, vídeos, leitura e interpretação de pequenos recortes textuais, pesquisa e 

partilha de experiências e conhecimentos do cotidiano dos estudantes e seu meio (família, 

comunidade, religião, etc.) 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo avaliativo consistirá em duas notas por bimestre; a primeira de caráter 

qualitativo, que focará no processo de participação do aluno em sala de aula (frequência, 

interação, compromisso com as atividades em sala). A segunda avaliação intentará 

colher aspectos objetivos e subjetivos da assimilação dos conteúdos tratados em sala; tal 

atividade pode consistir em uma prova, bem como atividades seccionadas e distribuídas 

ao longo do bimestre (trabalhos escritos – individuais ou em grupo, pesquisas, 

seminários, etc.). 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Livros, revistas, apostilas, tiras, charges, vídeos e filmes. 
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