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GUIA DE APRENDIZAGEM 
Este documento foi elaborado de acordo com os Valores, Princípios e Premissas da Escola de Ensino Integral descritos 
no Programa de Ação do Professor e do seu respectivo Professor Coordenador de Área e no Plano de Ação da Escola 
Integral. 

Nome 

GILCIMAR 

Disciplina  

FILOSOFIA 
2018 

3º Bimestre 2 aulas semanais  
SÉRIE 3º anos A, B, C e 

D 

OBJETIVOS 

 
Formar, de acordo com a legislação vigente e com os Valores, Princípios e Premissas do Programa 

de Ensino Integral, alunos autônomos, solidários e competentes, protagonistas de suas ações, em 

busca da Excelência Acadêmica. Adquirir as habilidades e competências  trabalhadas e necessárias 

ao desenvolvimento do jovem cidadão 

 

BASES PARA O DESENVOLVIMENTO DO CURRÍCULO 
TEMAS TRANSVERSAIS 

ENVOLVIDOS 

VALORES 

• Uma escola que também aprende. 
• O currículo como espaço de cultura. 
• Competências com referência. 
• Prioridade para a competência da leitura e escrita. 
• Articulação das competências para aprender. 
• Articulação com o mundo do trabalho. 

 

 Ética  

 Cidadania  

 Pluralidade cultural  

PRINCÍPIOS 

• Pedagogia da Presença. 
• 4 Pilares da Educação. 

 Aprender a conhecer; 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a fazer; 

 Aprender a Ser. 
• Educação Interdimensional. 
• Protagonismo Juvenil. 

PREMISSAS 

• Protagonismo Juvenil. 
• Formação Continuada. 
• Corresponsabilidade. 
• Excelência em Gestão. 
• Replicabilidade. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AGENDA 

Filosofia e Ciência 
O Libertarismo  

01/08 a 31/08 

O determinismo 
A concepção dialética de liberdade 

03/09 a 28/09 

HABILIDADES AGENDA 



*Reconhecer a partir de relatos e registros elementos característicos do discurso filosófico e 
científico. 
*Reconhcecer liberdade como um valor do indivíduo e da sociedade, a partir de relatos/ registros 
que descrevem experiências democráticas e não democráticas. 
*Identificar em diferentes registros/relatos entendimentos diversos sobre o ser livre. 
*Reconhecer argumentos consistentes sobre a relação entre liberdade  e livre arbítrio. 
 

01/08 a 31/08 

HABILIDADES 
PREVISTAS 

4 

 
 

*Reconhecer  argumentos consistentes sobre a relação entre liberdade  e determinismo. 
*Identificar em textos da tradição filosófica as relações entre o “movimento” dialético e as 
condições de liberdade. 

03/09 a 28/09 

 
HABILIDADES 

PREVISTAS 
 

2 

 
 

ATIVIDADES PRÉVIAS 
 

Questionamentos sobre 
os temas tratados em 
sala e interpretação de 
textos. Discussões 
através de  
debates e correções em 
grupo, pesquisa sobre 
os temas tratados. 

 
 
 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 

Filosofia – O conhecimento científico disponívem 

em: 

https://www.youtube.com/watch?v=OJkWGX9QVh8

&t=38s acesso em: 24/07/2018 

Liberdade e determinismo 

Filmes: Laranja mecânica e  

Waking LIfe 

 

 
 
 

ATIVIDADES 
AUTODIDÁTICAS E 

COMPLEMENTARES 
 

Consolidação: 
Exposição oral dos 
conteúdos 
trabalhados 
individualmente e 
por grupos; revisão 
das atividades e 
relatórios;  exibição 
e explicação de 
pesquisas e 
Atividades 
trabalhadas em sala 
e fora do ambiente 
escolar.  
 

ATIVIDADES 
DIDÁTICO-
COOPERATIVAS 
 
 
Seminários, 
Pesquisas, 
correção em grupo 
produtivo das 
atividades   

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

As avaliações serão feitas de forma escrita, participativa, investigativa, coletiva e oralmente, cujas 
notas serão obtidas pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades. Os conceitos 
serão obtidos pela evolução do conjunto de avaliações e de suas habilidades, divididos em Blocos A, 
B, C e D (Recuperação). 

PROCEDIMENTOS 
DE 

RECUPERAÇÃO 

Os alunos que ainda obtiverem rendimentos insatisfatórios terão direito a realizar pesquisa e 

atividades de recuperação sobre os temas relacionados aos conteúdos que tiverem menor 

aproveitamento 

Os alunos que excederem o limite de 25% de ausências, do total de aulas dadas, permitidas por lei, 
durante este bimestre, poderá, mediante requisição, compensar suas ausências e repor conteúdos e 
habilidades defasados de acordo com as atividades didáticas e/ou atividades auto didáticas e 
complementares e do caderno do aluno. 

 
 

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

Governo do estado de São Paulo. Secretaria da Educação. Matriz e avaliação processual/ Ciências da 

natureza. Encarte do professor. E material de apoio ao currículo do Estado de São Paulo, Caderno 

do professor vol. 2 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJkWGX9QVh8&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=OJkWGX9QVh8&t=38s

