
 
 

 

 

PRÁTICA DE ENSINO DE FILOSOFIA:  PROGRAMAS DE ENSINO 

Prof. Samon Noyama 

2º. quadrimestre de 2022 

Datas e horários: 5as. feiras das 08h00 às 12h00, 5as. feiras das 19h00 às 23h00 

Acesso a documentos: https://1drv.ms/u/s!AqsenudmUVKmj0dyZyEh0rVCYy6u?e=uguCLg 

 

 

1. OBJETIVOS 

· Analisar artigos introdutórios sobre o tema da elaboração de materiais didáticos e 

paradidáticos e construir um estado da arte sobre o assunto; 

· Analisar e aprofundar a discussão em torno da invenção e da criatividade como elementos 

fundamentais para a formação e a atividade docente; 

· Elaborar propostas de materiais didáticos, paradidáticos, sequências de ensino ou demais 

materiais complementares para a atividade docente (jogos, podcasts, videoaulas) 

· Interlocução com diferentes experiências docentes através das rodas de conversa com 

participantes externos (a definir) 

 

2. CONTEÚDO 

Propõe-se a avaliação crítica e a elaboração de programas de ensino e processos avaliativos, planos 

de aula, materiais didáticos e paradidáticos para o ensino de Filosofia na educação básica e em 

espaços não-formais. Trata-se de conhecer os materiais didáticos já existentes e abrir espaço para a 

criação de objetos de aprendizagem e materiais de ensino de filosofia. 

 

3. MÉTODO 

Considerando os objetivos da disciplina e sua demanda por atividades práticas com relação ao ensino 

de filosofia, o curso será dividido em encontros para leitura e discussão de artigos selecionados para 

subsidiar o trabalho prático a ser realizado posteriormente. A turma vai ser dividida em grupos que 

vão planejar e desenvolver soluções práticas para os desafios identificados no ensino de filosofia, 

elaborando materiais didáticos e produtos similares. Ao final, realizaremos um seminário com 

apresentação das propostas, discussão e avaliação coletiva dos resultados.  
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4. CRONOGRAMA 

 

09.06 I Apresentação e discussão sobre o plano de curso. Planejamento das atividades e demais 

encaminhamentos. Leitura e discussão do texto: 

∙ Cilento, Angela; Gontijo, Pedro. “Produção de material didático pedagógico para a Filosofia: 

ensinar como um jogo e com o uso dos jogos” 

16.06 I Feriado com reposição programada em 29.08  

23.06 I Aula: Leitura e discussão dos textos: 

∙ Gontijo, Pedro. “Ensino de Filosofia e uso do Livro Didático: um debate  necessário”. 

∙ Von Zuben, Marcos., et al. “Avaliação dos principais livros didáticos de filosofia para o Ensino 

Médio existentes no mercado editorial brasileiro”. 

∙ Pinto, Felipe, Pereira, Taís. “Produtos educacionais de filosofia: a produção do mestrado 

profissional e o seu contexto”. 

30.06 I Aula: Leitura e discussão dos textos: 

∙ Cerletti, Alejandro.; Kohan, Walter. A filosofia no ensino médio: caminhos para pensar o seu 

sentido. 

07.07 I Aula: Leitura e discussão do texto: 

∙ Cerletti, Alejandro.; Kohan, Walter. A filosofia no ensino médio: caminhos para pensar o seu 

sentido. 

14.07 I Aula: Leitura e discussão do texto: 

∙ Verden-Zöller, Gerda; Maturana, Humberto. Amar e brincar, fundamento esquecidos do humano. 

(cap.3) 

21.07 I Aula: Leitura e discussão do texto: 

∙ Verden-Zöller, Gerda; Maturana, Humberto. Amar e brincar, fundamento esquecidos do humano. 

(cap.3) 

28.07 I Oficina de criatividade com convidado externo (a definir) 

04.08 I Elaboração do programa de ensino e dos planos de aula. 

11.08 I Elaboração dos materiais auxiliares, didáticos e paradidáticos 

18.08 I Elaboração dos processos e critérios avaliativos  

25.08 I Apresentação e compartilhamento dos processos para convidados externos 

29.08 I Encerramento e entrega dos trabalhos finalizados. Lançamento das notas entre 29 e 31.08. 



 
 

 

 

 

5. AVALIAÇÃO 

Análise de livros e /ou materiais didáticos apresentados e/ou entregues via email, respeitados os 

prazos estabelecidos; projeto e/ou proposta de programas, materiais didáticos ou paradidáticos; 

seminário e apresentação do trabalho final. Elaboração de um portfolio individual.  
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