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I. OBJETIVOS: 

a) Estabelecer uma ponte - a transposição didática - entre a formação acadêmica dos estagiários e a 
atividade docente em filosofia no Ensino Médio regular e na Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

b) Iniciar suas atividades docentes em filosofia no ensino médio regular, considerando outros 
espaços educacionais, de modo crítico e responsável; 

c) Verificar in loco escolas e aulas de filosofia, examinar documentos oficiais e referenciais teóricos 
para a transposição didática da filososofia na educação básica; 

d) Examinar alternativas para a educação filosófica na escolarização do ensino fundamental e médio, 
e na EJA, considerando o contexto escolar, os documentos oficiais, as práticas de avaliação em 
vestibulares e ENEM, e a sua formação docente. 

 

II. PROGRAMA DA DISCIPLINA:  

1. Leitura crítica dos documentos oficiais da educação básica e do ensino de filosofia. 
2. Currículo, contextos escolares e finalidades da educação. Papel da filosofia nas bases curriculares 

da educação e a interdisciplinaridade. Referenciais teóricos e práticos do ensino e da 
aprendizagem em filosofia. 

3. Prática pedagógica e observação: planejamentos e regências de aulas, atividades de apoio, provas, 
outras avaliações e projetos.  

4. Análise e produção de material didático e práticas pedagógicas em filosofia. Considerações sobre 
avaliação escolar e interinstitucional (ENEM, Vestibular, entre outros).  

 

III. AVALIAÇÃO: 

A avaliação dos estagiários ocorrerá por meio da realização de atividades presenciais, seminários, e da 

entrega do Relatório Final de Estágio (com cópia das atividades e documentos pertinentes): 

a) Ficha de atividades (20%) 

b) Seminários de ensino e aprendizagem em filosofia : grupos temáticos por áreas e temas 
(30%) 

c) Relatório de Atividades de Estágio (individual) presença nas escolas e participação em 
planejamento de aulas, regência de aulas, projetos, atividades complementares, provas 
(conforme o registro e documentos para análise e relatório – DAIA UnB) (50%). 
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DOCUMENTOS OFICIAIS 

Materiais da Secretaria da Educação do DF: 
_ Filosofia no Ensino Médio (Currículo em Movimento) 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/5_ensino_medio.pdf 

 – Filosofia no Novo Ensino Médio (Consulta pública) 

 http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/08/Curr%C3%ADculo-em-Movimento-
das-Escolas-piloto-do-Novo-Ensino-M%C3%A9dio_fev20.pdf 
Materiais da Secretaria da Educação do DF  - EJA – Filosofia 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/curric_mov/7_educacao_de_jovens_e_adu
ltos.pdf 
Plano Nacional de Educação (PNE) METAS http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne 
OCNEM – FILOSOFIA http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_03_internet.pdf 
BNCC 2017http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos (Filosofia) 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR  
http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf (p.294) 
http://www.coletiva.org/index.php/artigo/a-proposta-da-filosofia-na-bncc/ 
INEP: ENEM - FILOSOFIA (Provas e Gabaritos) 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem 
Questões de filosofia no vestibular da UFMG. Belo Horizonte: EUFMG, 2000. 
http://www.ufmg.br/copeve/processoSeletivo/ 
Questões de filosofia no vestibular da UnB. Brasília. 
http://www.cespe.unb.br/ 
 

SITES: FORMAÇÃO E DOCÊNCIA EM FILOSOFIA 
 
https://didaticofilosoficas.wordpress.com/ 
 
https://wfeufrgs.wordpress.com/ 
 
https://didaticadafilosofia.wordpress.com 
 
https://projetopaideia.wordpress.com/ 
 
http://www.lefgb.fe.ufrj.br/ 
 
https://prodocenciafilufrj.wordpress.com/ 
 
http://www.filoeduc.org/ 
 
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/ (Regular) 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71  
 
(EJA) 
 
http://www.philosletera.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=99 
 
http://cp2.g12.br/UAs/se/departamentos/filosofia/index.htm 
 
http://www.cefet-rj.br/index.php/busca?searchword=Filosofia&searchphrase=all 
 
 

Projetos – Mulheres nas Ciências - UnB 
 
https://www.mulherescientistasunb.com/ 
 
 https://www.meninasnacienciaunb.com.br/ 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/5_ensino_medio.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/08/Curr%C3%ADculo-em-Movimento-das-Escolas-piloto-do-Novo-Ensino-M%C3%A9dio_fev20.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/08/Curr%C3%ADculo-em-Movimento-das-Escolas-piloto-do-Novo-Ensino-M%C3%A9dio_fev20.pdf
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http://historiadabncc.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos
http://historiadabncc.mec.gov.br/documentos/BNCC-APRESENTACAO.pdf
http://www.coletiva.org/index.php/artigo/a-proposta-da-filosofia-na-bncc/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem
http://www.ufmg.br/copeve/processoSeletivo/
http://www.cespe.unb.br/
https://didaticofilosoficas.wordpress.com/
https://wfeufrgs.wordpress.com/
https://didaticadafilosofia.wordpress.com/
https://projetopaideia.wordpress.com/
http://www.lefgb.fe.ufrj.br/
https://prodocenciafilufrj.wordpress.com/
http://www.filoeduc.org/
http://www.filosofia.seed.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=71
http://www.philosletera.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=99
http://cp2.g12.br/UAs/se/departamentos/filosofia/index.htm
http://www.cefet-rj.br/index.php/busca?searchword=Filosofia&searchphrase=all
https://www.mulherescientistasunb.com/
https://www.meninasnacienciaunb.com.br/

