
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR 

Nome: Filosofia 

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado ao Ensino Médio - Proeja 

Série/Período: 1ª Série  

Carga Horária: 40 h/a (33 h/r) 

Docente Responsável: Joaquim Amancio Filho 

EMENTA 

Introdução à filosofia. Mitologia grega. Período antropológico. Período 
sistemático. Filosofia medieval. Filosofia moderna e Política. .  

 

 

 

OBJETIVOS 

GERAL 
Desenvolver e compreender o espírito filosófico com os alunos através da 
reflexão dos temas básicos da educação, analisando as interfaces existentes 
entre o conhecimento filosófico e a pedagogia e considerando os aspectos 
gerais da pedagogia que estão relacionados ao campo filosófico. 

 
ESPECÍFICOS 
 Refletir sobre o lugar, a natureza e a tarefa da filosofia dentro do quadro 

intelectual clássico e contemporâneo, tendo como ponto de partida os 
pensadores clássicos; 

 Discutir as ideias principais, buscando nelas elementos que nos permitem 
problematizar a educação na atualidade; 

 Compreender a importância da linguagem e o poder que ela exerce em nossa 
vida e compreender o método dialógico como a arte de perguntar. 

 Conhecer a vida e o pensamento dos filósofos que mais se destacaram na 
época. 

 Identificar possíveis conciliações da religião com a consciência racional, fé e 
razão; palavras e coisas; erros e acertos do ser humano. 
 

 Entender o racionalismo como um período de revolução da consciência 
racional nos aspectos filosófico e cientifico. 

 Identificar os contextos históricos que levaram à adoção de nova concepção 
otimista em relação à capacidade da razão para intervir no mundo e organizar 
a sociedade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



1º Bimestre: 
Filosofia – Introdução.  
. Mitologia Grega  
. 1º Período da filosofia antiga – Pré-socráticos  
Escola Jônica: Tales de Mileto, Anaxímenes e Heráclito de Éfeso. 
Escola Eleática: Parmênides de Eléia.  
Filosofia de vida: Temas transversais projeto de vida.  
2º Bimestre 
PERÍODO ANTROPOLOGICO  
. Sofistas  
Sócrates: Filosofia do autoconhecimento (método da maiêutica)  
. Platão – Idealismo e “Mito da caverna”, Como viver para ser feliz. O que 
disseram os primeiros filósofos gregos. 
PERÍODO SISTEMÁTICO  
. Aristóteles 
. Metafísica  
. Ética e política.  
Filosofia de vida: Temas transversais, projeto de vida. 
3º Bimestre 
FILOSOFIA MEDIEVAL  
. Patrística - Santo Agostinho –Teoria da Iluminação Divina  
PERÍODO DA ESCOLÁSTICA  
. São Tomás de Aquino – Teoria da participação Divina 
Filosofia de vida: Temas transversais projeto de vida. 
 4º Bimestre 
FILOSOFIA MODERNA  
. René Descartes  
. Ideias: Inatas, adventícias e fictícias  
. Empirismo  
. Immanuel kant  
ÉTICA 
. Concepções éticas; 
. Os problemas da ação ética; 
. A existência da ética; 
. Ética ou filosofia moral; 
. O objeto da ética; 
. Doutrinas éticas 
 
FILOSOFIA POLÍTICA  
. Thomas Hobbes  
. John Locke  
. Jean Jacques Rousseau  
EXISTENCIALISMO  

. Jean Paul Sartre.  
Filosofia de vida: Temas transversais projeto de vida. 

METODOLOGIA DE ENSINO  



- Aulas expositivas e dialogadas (com abertura ao debate);  
- Estudo e reflexão de textos de caráter filosófico - ou que possam dar margem à 
reflexão de cunho filosófico; 
- Vídeo, filmes e documentários; 
- Interatividade. 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

- Desempenho individual e/ou coletivo.  
- Instrumentos, auto-avaliação: 
. Participação em sala de aula; 
. Atividades e exercícios realizados em classe ou extra-classe  
. Atividades de pesquisa  
. Avaliação escrita 
. Seminários 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Data Show; notebook; caixas de som; quadro branco e pincéis; Internet; jornais e 
revistas impressos e virtuais; grupo de emails para disponibilização de materiais 
complementares. 
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