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ETEC ANHANQUERA Código: 0262 Município: Santana de Parnaíba 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas 

 
Componente Curricular: Filosofia  

Série: 1ª C. H. Semanal: 1,0 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 

II – Competências e respectivas habilidades e valores 

Qualificação: Auxiliar de Logística 

 

Professor: Thiago Schiavon Gonçalves 

Competências:  

 

1- Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção 

organização e representação do mundo e da própria identidade.  
 

Habilidades: 

1.1- Interpretar e utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva etc. pertinentes a 

diferentes contextos e situações.  

1.2- Elaborar textos/discursos para descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 

problematizar, argumentar, apresentar soluções, conclusões etc.  

1.3- Elaborar ou fazer uso de textos (escritos, orais, iconográficos) pertinentes a diferentes instrumentos de informação e 

formas de expressão, tais como jornais, quadrinhos, charges, murais, cartazes, dramatizações, homepage, poemas, 

monografias, cartas, ofícios, abaixo-assinados, propaganda, expressão corporal, jogos, música etc.  

 

Valores e Atitudes: 

 Reconhecer a importância da comunicação nas relações interpessoais. 

 Valorizar as possibilidades de descobrir-se a si mesmo a ao mundo através das manifestações da língua pátria.  

 

2- Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões 

geométricas, ícones, gestos etc.  
 

Habilidades: 

2.1- Traduzir a linguagem discursiva (verbal) para outras linguagens (simbólicas) e vice-versa. 

2.2- Expressar quantitativa e qualitativamente dados relacionados a contextos socioeconômicos, científicos ou cotidianos.  

2.3- Observar e constatar a presença, na natureza ou na cultura, de uma diversidade de formas geométricas e utilizar o 

conhecimento geométrico para leitura, compreensão e ação sobre a realidade.  

2.4- Apreciar produtos de arte tanto para a análise e pesquisa quanto para a sua fruição.  

 

Valores e Atitudes: 

 Gosto pelo aprender.  

 Versatilidade e criatividade. 

 

Habilidades: 

1.4- Interpretar e utilizar códigos de linguagem científica, matemática, artística, literária, esportiva etc. pertinentes a 

diferentes contextos e situações.  

1.5- Elaborar textos/discursos para descrever, narrar, relatar, expressar sentimentos, formular dúvidas, questionar, 



3- Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para 

conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver.  
 

Habilidades: 

3.1- Associar-se a outros interessados em atingir os mesmos objetivos.  

3.2- Dividir tarefas e compartilhar conhecimentos e responsabilidades.  

 

Valores e Atitudes: 

 Respeito e valorização pela individualidade dos companheiros de equipe.  

 Atuação no grupo de forma cooperativa e solidária.  

 Socialização de conhecimentos e compartilhamento de experiências.  

 

4- Analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus 

contextos, segundo diferentes aspectos: natureza; função; organização; estrutura; condições de 

produção/recepção (ou seja, intenção, época, local, interlocutores participantes da criação e propagação de 

ideias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.).  
 

Habilidades: 

4.1- Localizar historicamente e geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e personagens que deles constam 

conforme cronologia, periodização e referenciais espaciais pertinentes.  

4.2- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais.  

 

Valores e Atitudes: 

 Gosto pela pesquisa e apreço pelo conhecimento.  

 Interesse em conhecer a realidade.  

 

5- Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou instrumentos que possibilitem a 

construção de conhecimentos.  
 

Habilidades: 

5.1- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar  

 

Valores e Atitudes: 

 Criticidade diante dos meios de comunicação.  

 Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e informação.  

 

6- Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando 

interpretações e prevendo evoluções.  
 

Habilidades: 

6.1- Perceber o eventual caráter aleatório e não determinístico de fenômenos naturais e socioculturais.  

6.2- Perceber o significado e a importância dos elementos da natureza para a manutenção da vida.  

6.3- Identificar elementos e processos culturais que representam mudanças ou registram continuidades/permanências no 

processo social.  

6.4- Identificar e caracterizar os processos de intervenção do homem na natureza para a produção de bens e o uso social 

dos produtos dessa intervenção e suas implicações ambientais, sociais etc.  
 

Valores e Atitudes: 

 Criticidade. 

 Valorização do conhecimento científico. 

 

7- Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação e de produção de espaços físicos 

e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e 

humanos.  
  

Habilidades: 

7.1- Detectar, nos lugares, a presença de elementos culturais transpostos de outros espaços e as relações de convivência 

ou de dominação estabelecidas entre eles.  

7.2- Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com as novas tecnologias, organizações da produção, interferências no 

ecossistema etc. e com o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, políticas e culturais.  

7.3- Perceber e identificar influências do espaço na constituição das identidades pessoais e sociais.  

 

Valores e Atitudes: 

 Sentimento de pertencimento em relação às comunidades das quais faz parte.  

 



 III– Plano Didático 
 
 

Conhecimentos Procedimentos Didáticos 
Cronograma 

Dia / Mês 
 
1- O Fazer Humano: 
  

1.1-  Descobrir, inventar, criar;  
1.2-  Trabalho; 
1.3-  A evolução da técnica;  
1.4-  Trabalho e alienação;  
1.5-  Tecnocracia.  

 

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

02/02 a 30/03 

 
2- O Mundo e a Natureza: 
  

2.1-  A relação homem com a Natureza na história; 
2.2-  Desencantamento do mundo;  
2.3-  Metafísica: a busca da realidade essencial;  
2.4-  Tendências contemporâneas: como se concebe o mundo 

hoje.  
 

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

06/04 a 08/06 

 
3- Ser humano e a condição humana:  
 

3.1-  Natureza ou cultura? Um ser entre dois mundos;  
3.2- Filosofia antropológica, visões sobre o ser humano: 

Concepções platônica, aristotélica e cartesiana;  
3.3-  Concepções de ser humano;  
3.4-  Dignidade humana.  

 

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

27/07 a 28/09 

 
4- A Lógica:  
 

4.1-  Proposições e argumentos Lógicos;  
4.2-  Argumentação;  
4.3-  Indução e dedução;  
4.4-  Sofismas e falácias;  
4.5-  Lógica tradicional e lógica matemática.  

 

 Aula Expositiva; 

 Tópicos na Lousa; 

 Diálogo com os alunos. 

 Uso de vídeos ou outras mídias, quando necessário. 

05/10 a 14/12 

 
 
 
 



IV – Plano de Avaliação de Competências 

 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimento(s) de 
Avaliação 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1- Compreender e usar a língua portuguesa 

como geradora de significação e 

integradora da percepção organização e 

representação do mundo e da própria 

identidade.  

 

 

 

 

2- Entender e utilizar textos de diferentes 

naturezas: tabelas, gráficos, expressões 

algébricas, expressões geométricas, gestos, 

etc...  

 

 

 

 

 

3- Entender os princípios das tecnologias 

de planejamento, organização, gestão e 

trabalho de equipe para conhecimento do 

indivíduo, da sociedade, da cultura e dos 

problemas que se deseja resolver.  

 

 

 

 

4- Analisar, interpretar e aplicar os 

recursos expressivos das linguagens, 

relacionando textos com seus contextos, 

segundo diferentes aspectos: natureza; 

função; organização; estrutura; condições 

de produção/recepção (ou seja, intenção, 

época, local, interlocutores participantes da 

criação e propagação de ideias e escolhas, 

tecnologias disponíveis etc.).  

1.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

1.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

1.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

2.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

2.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

2.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

3.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

3.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

3.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

4.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

4.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

4.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

1.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

1.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

1.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

1.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

2.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

2.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

2.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

2.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

3.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

3.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

3.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

3.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

4.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

4.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

4.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

4.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

1.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

1.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

1.3- Participação adequada em 

aulas. 

1.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

2.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

2.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

2.3- Participação adequada em 

aulas. 

2.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

3.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

3.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

3.3- Participação adequada em 

aulas. 

3.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

4.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

4.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

4.3- Participação adequada em 

aulas. 

4.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

1.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

1.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

1.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

2.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

2.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

2.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

3.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

3.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

3.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

4.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

4.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

4.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 



5- Entender as tecnologias da informação e 

comunicação como meios ou instrumentos 

que possibilitem a construção de 

conhecimentos.  

 

 

 

 

 

6- Questionar processos naturais, 

socioculturais e tecnológicos, identificando 

regularidades, apresentando interpretações 

e prevendo evoluções.  

 

 

 

 

 

7- Compreender o desenvolvimento da 

sociedade como processo de ocupação e de 

produção de espaços físicos e as relações 

da vida humana com a paisagem, em seus 

desdobramentos políticos, culturais, 

econômicos e humanos.  

5.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

5.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

5.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

6.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

6.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

6.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

7.1- Liame entre as repostas 

obtidas em diálogos e os 

assuntos propostos em aulas. 

7.2- Leitura e interpretação 

coerente com os textos 

apresentados.  

7.3- Questionamento e interesse 

em relação aos temas 

trabalhados em aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

5.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

5.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

5.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

6.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

6.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

6.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

6.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

7.1- Observação direta da 

participação e das respostas 

dos alunos. 

7.2- Tarefas de leitura ou 

escrita em sala de aula. 

7.3- Trabalhos, pesquisas e 

realização de exercícios. 

7.4- Provas Discursivas e de 

Alternativas. 

 

5.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

5.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

5.3- Participação adequada em 

aulas. 

5.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

6.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

6.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

6.3- Participação adequada em 

aulas. 

6.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

7.1- Valorização da intelecção e 

dos processos de conclusão.  

 7.2- Interpretação fidedigna, 

coerente e/ou pertinente a textos 

propostos. 

7.3- Participação adequada em 

aulas. 

7.4- Procedimento com respeito 

e ética. 

5.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

5.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

5.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

6.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

6.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

6.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 

 

 

7.1- Exposição clara e coerente 

das informações expostas, de 

forma oral ou escrita. 

7.2- Compreensão do conteúdo e 

da pertinência da disciplina. 

7.3- Desenvolvimento do hábito 

crítico e reflexivo. 



 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Bibliografia: 

 ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando, Introdução à 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 2009. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume I – Dos Pré-Socráticos a 

Aristóteles. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume II – Helenismo e Patrística. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume III – Pensamento Medieval e 

Renascentista. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 CHAUI, Marilena. Introdução à História da Filosofia, Volume IV – Filosofia Moderna. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2002. 

 

Outros Materiais: 

 Uso de vídeos e outras mídias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
          rendimento/dificuldade de aprendizagem) 

 

 O processo de recuperação será realizado de modo contínuo e em paralelo com o 

processo de aprendizagem, observando-se a necessidade específica de cada aluno. 

 A recuperação continua será executada através de atividades de reforço e retomada das 

explicações apresentadas para antecipar o subsequente avanço no tema (processo de 

espiral hermenêutica), também serão aplicados exercícios, leituras e análises. 

 

 

 

 

 

 

 



VII - Outras Observações / Informações: 

 

 

 

 

 
 
 

VIII – Assinatura do Professor Data 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

IX –  Atividades e/ou Alterações necessárias: (Durante o semestre letivo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X– Parecer do coordenador de área 

O Plano de Trabalho Docente após as correções necessárias está alinhado a proposta pedagógica da Unidade 

Escolar e foi elaborado de acordo com o plano de curso. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Assinatura:                                                                            Data:   

 
 

 


