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PLANO INSTRUCIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

 
TURMA: 1º período 

 
PERÍODO: 1º semestre 

CURSO: Licenciatura em Educação Física.  
 

COMPONENTE CURRICULAR: Filosofia da Educação 
CARGA HORÁRIA: 42 h/a 

PROFESSOR(A): Francisco Tibério Felizmino de Araújo  

 
 

TÓPICO 

 

(SEMESTRE) 

 

AULA 

 

TEMA 

 

OBJETIVOS 

 

RECURSOS 

DIDÁTICO - 

PEDAGÓGICOS 

 

INSTRUMENTO 

DE AVALIAÇÃO 

 

PERÍODO 

 

ATIVIDADE 

INDIVIDUAL/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

ATIVIDADE 

COLABORATIVA

/ 

 
PONTUAÇÃO 

 

CARGA - 

HORÁRIA 

(h/a) 

1 1º 1 Apresentação do 
Plano de Aula e 
dos conteúdos; 

 
Resgate de 
Conteúdos.  

- Apresentar a 
disciplina, 

segundo a nova 
metodologia de 

aulas não-
presenciais; 

 
-Retormar os 

conteúdos 
trabalhados e  
tirar dúvidas 

gerais. 
 

 - Plataforma 
Moodle; 
 - Web-aula 
síncrona; 
 - PDF. 
 

Sem 
avaliação. 

26 de 
agosto 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 

2 1º 2 Sócrates e a 
Emancioação 

Integral do 
Homem. 

 
Platão e a 
formação 
humana: 

conhecimento, 
justiça e 

educação - 
caminhos para a 

cidadania.  
 

- A educação 
como problema 

filosófico. 

- Apresentar as 
bases do 

conhecimento 
socrático e  

refletir acerca da 
responsabilidade 

individual e 
social; 

 
- Refletir acerca 

do agir e dos 
limites humanos 
na percepção da 

realidade 
educacional e a 
prática cidadã. 

 
.  

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 -Texto 
filosófico; 
 
- Slids em 
powerpoint. 
 
 - Vídeo-aula 
assíncrona; 
 - PDF. 
 

Atividade de 
reflexão 
filosófica 

02 a 05 de 
setembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 4 

3 1º 3 Aristóteles: Ética 
e política – 

caminhos para a 
elevação do ser 

humano. 
 

- Demonstrar as 
vertentes éticas e 

políticas 
aristotélicas e 

refletir acerca da 
responsabilidade 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 - Web-aula 
síncrona; 
 - PowerPoint 

Debate e 
reflexão 
crítica 

09 de 
setembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 



Debate e 
reflexão acerca 
da educação sob 

a ótica da 
filosofia clássica. 

individual e 
social; 

 
- Discutir sobre 
as contribuições 

da filosófia 
clássica nos 

aspectos 
educacionais  e 

comportamentais 
do viver cidadão  

e acerca da 
aprendizagem na 

prática do 
ensinar e 
aprender.  

 

4 1º 4 A Educação na 
Grécia Antiga e 

a Educação 
Romana.  

- Averiguar a 
diferença na 

postura 
pedagógica entre 
os dois períodos 
e refletir acerca 

de aspectos 
religiosos na 
escola e seus 
reflexos na 
sociedade. 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 -Texto 
filosófico; 
 - Vídeo-aula 
assíncrona; 
-Slides em 
PowerPoint. 

 

Atividade de 
reflexão 

filosófica. 

16 de 
setembro 
a 19 de 

setembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 3 

5 1º 5 O processo da 
Educação 

Medieval e a 
Educação no 
período do 

Renascimento.  
 

Da educação 
Religiosa para 
um Modelo de 

Educação como 
Pensamento 

Crítico. 
 

- Apresentar os 
estilos 

educacionais da 
Idade Média e a 

posterior 
Educação no 
Iluminismo e 

Renascimento.  
 

- Refletir acerca 
dos aspectos 
religiosos na 
escola e seus 
reflexos na 
sociedade. 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 - Web-aula
síncrona; 
 
 -Slides em 
PowerPoint 

 

Debate e 
reflexão 
crítica 

23 de 
setembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 

6 1º 6 A Educação no 
Brasil. 

 
 
 
 
 

- Conhecer a 
história e 

tendências 
educacionais 
ocorridas no 

Brasil.  
 
. 
 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
  - Vídeo-aula 
assíncrona; 
 - PowerPoint 
 

Atividade de 
reflexão 
filosófica 

30 de 
setembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 3 

7 1º 7 A Educação no 
Século XX.  

 
  
 
 

Apresentar o 
processo da 
educação no 
Brasil e sua 
evolução. 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Web-aula 
síncrona; 
 - PowerPoint 
 

Debate e 
reflexão 
crítica 

07 de 
outubro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 

8 1º 8 O Desafio da 
Educação no 
Século XXI. 

Demonstrar a 
caminhada do 

processo 
educativo e suas 
possibilidades e 

desafios no 
século XX. 

 - Plataforma 
Moodle; 
 - Web-aula 
Assíncrona; 
 - Slides em 
PowerPoint 
 

Debate e 
reflexão 
crítica 

10 de 
outubro 
(Sábado 
letivo). 

Não se 
aplica 

Não se aplica 3 



9 1º 9 Educação e 
Ciêcia.  

 
O que é 

Educação e quais 
as suas Bases 

Fundamentais? 
 

Filosofia da 
Educação e a 
formação do 
Educador. 

 
 
 

- Trabalhar o 
contexto da 
educação e 

ciência como 
processo de 

formação e sua 
evolução 

metodológica. 
 

  - Dialogar sobre 
a Filosofia da 

Educação, seus 
conceitos, 

objetivos e a 
formação 

profissional do 
Educador.   

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 - Vídeo-aula 
síncrona; 
 
 -Slides em
PowerPoint. 
 

Atividade de 
reflexão 
filosófica 

14 de 
outubro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 

10 1º 10 A Influência da 
Filosofia da 
Educação no 

Processo 
Educativo. 

 
Introdução ás 

Teorias 
Educacionais.  

 
 

 
 
 

- Discorrer a 
respeito das 
Concepções 

epistemológicas 
do ensino. 

 
   - Apresentar as 
diferentes teorias 
educacionais 
com suas 
vantagens e 
desvantagens. 

 
 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Web-aula 
assíncrona; 
 
 -Slides em 
PowerPoint. 
 

Debate e 
reflexão 
crítica 

21 de 
outubro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 3 

11 1º 11 Da Educação e 
Ciência até 

Introdução às 
Teorias 

Educacionais.   
Atividade 
avaliativa. 

 

 
- Aplicação de 
Questionário. 

  

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Web-aula 
assíncrona; 
  
-Questionário 
 
 

Perguntas 
tipo certa ou 
errada ou de 

múltipla 
escolha. 

28/10 a 
04/11 

100 Não se aplica 1 

12 1º 12 Teorias 
Educacionais 

(Continuação). 
 

A Escola de 
Frankfurt e as 
Influências na 

educação. 

- Apresentar os 
filósoofos da 

Escola de 
Frankfurt e 

analisar suas 
influências e 
perspectivas 
educacionais. 

  

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Atividade 
assíncrona. 
 
-Slides 
Powerpoint. 
 
 

Atividade  
reflexiva e  
filosófica. 

11/11/ a 
14/11  

Não se 
aplica 

 1 ponto 4 

13 1º 13 Os Desafios entre 
Educação e 

Democracia: 
Habermas e 

Dewey. 

- Refletir acerca 
da relação entre 

a prática 
educativa e e a 
interação com o 

processo 
democrático. 

 - Plataforma 
Moodle; 
  
 - Vídeo-aula 
síncrona; 
 
 -Slides em 
PowerPoint 
 

Atividade de 
reflexão 
filosófica 

18 de 
novembro 

Não se 
aplica  

Não se aplica 1 

14 1º 14 Pesquisa em 
Filosofia da 

Educação: campos 
temáticos, 

paradigmas 
filosóficos e 

círculos 
hermanêuticos. 

- Analisar a 
questão 

relacionada com 
a área da 
pesquisa 

educacional no 
âmbito da 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Web-aula 
assíncrona; 
 
 -Slides em  

Debate e 
reflexão 
crítica 

21 de 
novembro 

Não se 
aplica 

 

Não se aplica 3 



Filosofia da 
Educação. 

 
 
 

PowerPoint 
 

15 1º 15  
Filosofia da 
Educação na 

Pedagogia e nas 
Licenciaturas. 

 
 
 

- Refletir a 
respeito da 

interação da 
Filosofia da 

Educação com a 
pedagoigia e sua 

importância e 
necessidade na 
construção do 

saber das 
Licencias . 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 -Aula 
assíncrona; 
 
 - Slides em 
PowerPoint 
 
 

Atividade de 
prática 

reflexiva. 

25 de 
novembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 3 

16 1º 16 Filosofia da 
Educação na 

Pedagogia e nas 
Licenciaturas. 

 
Atividade 
avaliativa. 

- Avaliar a 
capacidade 
crítica dos 

estudantes na 
análise do Tema 

Filosofia da 
Educação na 

Pedagogia e nas 
Licenciaturas. 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Aula 
assíncrona; 
  
 -Tirar 
dúvidas. 

Avaliação. 
 

Produção 
textual tipo 

artigo de 
opinião. 

21 a 28 de 
novembro 

100 Não se aplica 1 

17 1º 17 Ética e 
Reponsabilidade 
na Educação: do 

currículo ao 
convívio 

Explicar a  
relevancia dos 

princípios éticos 
na prática 

educativa e suas 
imbricações com 
a construção do 
currículo e ainda 

nas relações 
pessoais.   

 - Plataforma 
Moodle; 
 
 -Texto 
filosófico; 
 
 - Vídeo-aula 
assíncrona; 
 - PowerPoint 
 
  

Atividade de 
reflexão 
filosófica 

25 de 
novembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 3 

18 1º 18 Educação e 
Cultura no 

Cotidiano do 
Fazer 

Pedagógico. 
 

Produção de 
pequenos vídeos-

documentários 
apartir do uso de 

celular.  
 
 
 

- Iniciar o 
trabalho coletivo 
da turma com a 

divisão em 
quatro  equipes 
para trabalhar 
temas livres 

sobre o cotidiano 
da filosofia com 
o uso dos temas 

tranversais 
relacionados a 

Educação Física. 

 - Plataforma 
Moodle; 
 - Vídeo-aula 
síncrona; 
 - Explicação 
Dialogal 
sobre o 
trabalho a ser 
apresentado 
no final do 
período.   
 
 -Disponibili-
zação de 
vídeos locais 
produzidos 
por alunos de 
Educação 
Física.  

Atividade 
prática de 

organização 
do trabalho 
em equipe. 

28 de 
novembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 

19 1º 19 A Construção do 
Sujeito Moral. E 

eu com isso? 
 

Roda de 
Conversa 
Virtual. 

- Explorar a 
dinâmica 

formação da 
moralidade e 
seus valores a 

partir de Kant e 
Hegel. Qual o 
propósito da 
Educação? 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
 - Web-aula 
síncrona; 
 - PowerPoint 
  
 

Perguntas 
acerca do 
conteúdo 

02 de 
dezembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 



- Tirar dúvidas. 
 

20 1º 20 A Filosofia da 
Educação como 
Práxis Humana. 

- Refletir a 
respeito do 

contexto do fazer 
pedagógico 

como 
necessidade da 

condição 
humana.  

 - Plataforma 
Moodle; 
  
-Aula  
síncrona. 
-Slides em 
powerpoint. 
 
 
 

Atividade de 
de análise 

crítica acerca 
do ato 

educativo. 

05 de 
dezembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 1 

21 1º 21 A 
Transversalidade 

dos Temas no 
Processo 

educativo. 
Sociedade e 

cultura e Meio 
Ambiente.  

Explorar as 
possibilidades 

das interrelações 
na diversidades 

temática do fazer 
pedagógico 
como meio 

integrativo dos 
saberes. 

- Plataforma 
Moodle; 
  
-Aula  
assíncrona. 
-Slides em 
powerpoint 

Atividade de 
reflexão 

filosófica. 

09 de 
dezembro 

Não se 
aplica 

Não se aplica 2 

22 1º 22 Educação e 
Cultura no 

Cotidiano do 
Fazer 

Pedagógico. 
Apresentação de 

vídeos. 

- Realizar a 
apresentação dos 

trabalhos em 
equipe. 

- Apresentação 
dos vídeos. 
Desfecho da 

atividade 
avaliativa  

iniciada em 
28/11. 

 

 - Plataforma 
Moodle; 
  
 - Vídeo-aula 
síncrona. 
  
 

Atividade de 
acompanha-

mento 
avaliativo. 

12 de 
dezembro 
Conclu-
são do 

trabalho 
iniciado 

em 28/11. 

Não se 
aplica 

100 
 

1 

Pontuação das Atividades Individuais e Colaborativas realizadas na 
Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 

300 pontos 

O cálculo para a obtenção da Nota do Curso é feito através da Média Aritmética das pontuações das atividades individuais. 

Pontuação das Atividades Individuais e 

Colaborativas realizadas na Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

Individuais: Semestre: 200 pontos (1º nota:100 e 2º nota:100) e Atividade colaboarativa: 100 pontos  

Total: 300 pontos (Média ponderada semestral igual a 100). 

 O docente deve especificar no plano a fórmula de cálculo 

da pontuação.  

Aritmética (junção da primeira e segunda nota dos bimestres e sua divisão por dois para resultar na média) 

OBS: Foram realizadas 6 aulas antes da pandemia. Total de pontos avaliação no Semestre: 300  

* Planejamento de 2 bimestres e 1 semestre.  

Assinatura do Docente:  

 

Assinatura da Subcomissão Local de Acompanhamento das atividades não presenciais do curso: 

Local/Data da Aprovação: 

 

 

 

 
 

             

    A         



Av. João da Mata, 256 - Jaguaribe, JOÃO PESSOA / PB, CEP 58015-020 

http://ifpb.edu.br - (83) 3612-9701 


