
05/04/2019 Imprimir PTD 2017

https://siga.cps.sp.gov.br/etec/ete_planotdimprimir2017_ww.aspx?%3Ab0Psx 26724x1Aj7_x 3xLhTRnrbY.q, 1/4

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC

Plano de Trabalho Docente - 2019
FORMAÇÃO GERAL – Ensino Médio

Ensino Médio
Plano de Curso no. 0 aprovado pela
ETEC: Escola Técnica Estadual Rodrigues de Abreu
Código: 135 Município: Bauru
Eixo Tecnológico
Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Ensino Médio
Qualificação:
Área Conhecimento Ciências Humanas e suas Tecnologias
Componente Curricular: Filosofia
Série: 1 C. H. Semanal: 1,00
Professor: VANDERLÉIA VALÉRIA DE MELO ;

I – Competências e respectivas habilidades e valores
2.1. 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 idéias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.

Habilidades
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Localizar historicamente e geograficamente os textos analisados e os fatos, objetos e personagens que deles constam conforme cronologia,

periodização e referenciais espaciais pertinentes.
- Identificar as funções da linguagem e as marcas de variantes linguísticas, de registro ou de estilo.
- Situar as diversas produções da cultura em seus contextos culturais.
- Explorar as relações entre linguagem coloquial e formal.
- Utilizar tabelas classificatórias e critérios organizacionais.
- Decodificar símbolos, fórmulas, expressões, reações etc.

Valores e Atitudes
- Gosto pela pesquisa e apreço pelo conhecimento.
- Interesse em conhecer a realidade.

2.2. Entender as tecnologias da informação e comunicação como meios ou instrumentos que possibilitem a construção de conhecimentos.

Habilidades
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Utilizar os meios de comunicação como objetos e campos de pesquisa.
- Utilizar os produtos veiculados pelos meios de comunicação para aquisição de dados, como campos de pesquisa e como difusor de temas para

reflexões e problematizações sobre a atualidade.

Valores e Atitudes
- Interesse em conhecer e aplicar novos recursos e formas de solucionar problemas.
- Criticidade diante dos meios de comunicação.
- Critério na escolha e utilização de produtos oferecidos pelos meios de comunicação e informação.

2.3. Questionar processos naturais, socioculturais e tecnológicos, identificando regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.

Habilidades
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Perceber o eventual caráter aleatório e não determinístico de fenômenos naturais e socioculturais.
- Perceber o significado e a importância dos elementos da natureza para a manutenção da vida.
- Identificar elementos e processos culturais que representam mudanças ou registram continuidades/permanências no processo social.
- Identificar elementos e processos naturais que indicam regularidade ou desequilíbrio do ponto de vista ecológico.
- 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.
- Apontar indicadores de saúde importantes para a qualidade de vida e perceber fatores socioeconômicos e ambientais que nela influem.

Valores e Atitudes
- Criticidade.
- Persistência.
- Valorização do conhecimento científico.

3.1. 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
- Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas e áreas numa perspectiva interdisciplinar.
- Ler as paisagens analisando e percebendo os sinais de sua formação/transformação pela ação de agentes sociais.
- Relacionar criticamente os espaços físicos ocupados com a condição social e qualidade de vida de seus ocupantes.
- Detectar, nos lugares, a presença de elementos culturais transpostos de outros espaços e as relações de convivência ou de dominação

estabelecidas entre eles.
- 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.
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- 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.

II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Conhecimentos Procedimentos Didáticos De Até

1 - Ser humano e a condição humana;
Avaliação Diagnostica Análise de reportagem sobre a influencia do

homem na sociedade e charges com reflexão sobre os temas
abordados. Aula Expositiva

04/02/19 18/03/19

1.1 Natureza ou cultura? Um ser entre dois mundos,; Texto informativo sobre Concepções de ser humano e exercícios
com questões dissertativas e objetivas Debate entre os Alunos 18/02/19 25/03/19

1.2 Filosofia antropológica, visões sobre o ser humano:
Concepções platônica, aristotélica e cartesiana.;

Aula dialogada Dignidade humana, questões reflexivas e textos
conceituais sobre Natureza ou cultura? Um ser entre dois mundos. 01/04/19 08/04/19

1.3 Concepções de ser humano.; Atividade em grupo envolvendo exercícios com questões
dissertativas e objetivas 15/04/19 22/04/19

1.4 Dignidade humana; 2 – O Mundo e a Natureza; Pequenos debates em grupos e individuais sobre os temas,
Pequeno simulado sobre os temas 29/04/19 13/05/19

2.1 A relação do 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.;

Texto informativo sobre Filosofia antropológica, visões sobre o ser
humano: Concepções platônica, aristotélica e cartesiana e
exercícios com questões dissertativas e objetivas Debate entre os
Alunos

20/05/19 27/05/19

4 – Estética; 4.1 O que é estética; 4.2 A critica estética; 4.3 O
conceito de belo;

Análise de reportagem e charges sobre o conceito de belo com
reflexão sobre os temas abordados. Aula dialogada, questões
reflexivas e textos conceituais sobre o tema

03/06/19 04/07/19

4.4 A vivência através da arte; 4.5 A arte como fenômeno
universal;

Análise de reportagem e charges sobre o conceito de belo com
reflexão sobre os temas abordados. Aula dialogada, questões
reflexivas e textos conceituais sobre o tema

22/07/19 05/08/19

4.6 A arte como fenômeno social; 4.7 A industria cultural;
Análise de reportagem e charges sobre o conceito de belo com

reflexão sobre os temas abordados. Aula dialogada, questões
reflexivas e textos conceituais sobre o tema

12/08/19 19/08/19

5 - Teoria do Conhecimento e a Verdade ; 5.2 A questão
gnosiológica (Gnosiologia) e reflexão filosófica; ;

Pequenos debates em grupos e individuais sobre os temas,
Pequeno simulado sobre os temas 26/08/19 16/09/19

5.1 Fontes do Saber; 5.3 Cepticismo;;
Aula dialogada, questões reflexivas e textos conceituais sobre A

arte como fenômeno universal Atividade em grupo envolvendo
exercícios com questões dissertativas e objetivas

16/09/19 14/10/19

5.4 Verdade ; 5.5 Conhecimento e a revolução cientifica;;
Exposição de trabalho em grupo de quatro alunos Aula dialogada,

questões reflexivas e textos conceituais sobre o tema Texto
informativo sobre os temas exercícios com questões dissertativas e
objetivas

21/10/19 13/12/19

III - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho
2.1. 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
idéias e escolhas, tecnologias disponíveis etc.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Recuperação ;

Argumentação
Consistente ;
Coerência/Coesão ;
Clareza na Expressão Oral
e Escrita ;

coerência, pontualidade,
coerçao

2.2. Entender as tecnologias da informação e
comunicação como meios ou instrumentos
que possibilitem a construção de
conhecimentos.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação
Consistente ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

coerência, pontualidade,
coerçao

2.3. Questionar processos naturais,
socioculturais e tecnológicos, identificando
regularidades, apresentando interpretações e
prevendo evoluções.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação
Consistente ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

coerência, pontualidade,
coerçao

3.1. 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.

Avaliação Escrita ; Participação em Aula ;
Recuperação ; Trabalho/Pesquisa ;

Argumentação
Consistente ; Pontualidade
e Cumprimento de Prazos ;
Relacionamento de Ideias ;

coerência, pontualidade,
coerçao

IV – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Fevereiro

Agir em conformidade com
as leis e a ética pessoal e

profissional.
 Enviar Estabelecer conexões

entre os equipamentos, de
forma a garantir a

segurança, confiabilidade e
disponibilidade.

 Enviar Estabelecer relações
comerciais no mundo digital.

 Enviar Administrar situações
de conflito dentro e fora da

Sondagens através de atividades
em sala de aula

Avaliação diagnóstica
 Correção e devolutiva

para as avaliações
Diagnósticas

Prepara do
textos para
trabalho em

sala

Reunião de planejamento
– 01 e 02/02
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Março Aplicação da Avaliação
Diagnóstica e Sondagens
nas aulas expositivas e

dialogadas.
 Inicio da Participação do

Projeto O.A.B. vai à escola

Organização de recuperação
contínua dessas lacunas.

  
Aplicação da atividade a ser
desenvolvida pelo aluno em
progressão parcial ou com
defasagem de aprendizado.

Avaliação diagnóstica
 Correção e devolutiva

para as avaliações
Diagnósticas

Confecção
de questões
em forma de

quiz

Reunião de curso – 06/03

Abril
Relatório informativo para

coordenação. Reduzir
possíveis focos de

resistência e conflito.

Recuperação Contínua e
Atendimento individualizado para

alunos com defasagens

Avaliação diagnóstica
 Correção e devolutiva

para as avaliações
Diagnósticas

Confecção
das

avaliações
individuais

Reuniao de curso

Maio Participação e Organização
da semana Paulo Freire

Recuperação Contínua e
Atendimento individualizado para

alunos com defasagens

Identificação dos
principais conteúdos à
serem intensificados na

Avaliação

Confecção
das

avaliações de
recuperação

Reunião de curso;
Reunião de pais e mestres

– 04/05. Reunião
pedagógica – 25/05

Junho
Participação ativa na Festa

Junina. Realizar
acompanhamento eficiente

da frequência.

Correção e acompanhamento dos
resultados obtidos pelo aluno.

Preparação de
Avaliação Escrita.

Confecção
de questões
em forma de

quiz

05 - 19 - reuniao
pedagogica

 14-06 -festa Junina

Julho
Divulgação do Projeto de
Pré-iniciação Científica da

USP
Levantamento das lacunas de

aprendizado.
Tarefas e trabalhos

em sala de aula.
Confecção das

avaliações
individuais

Reunião de planejamento
– 19/07

Agosto
Busca de estagiários
para o Projeto Apoio

Escolar
Encaminhamento a reforço paralelo

através de estagiários.
Avaliações diferenciadas
através de pesquisas e

apresentação de trabalhos

Confecção das
avaliações
individuais

Reunião pedagógica
– 17/08.

Setembro
Preparação e

divulgação da Semana
da casa Aberta

Aplicação da atividade a ser
desenvolvida pelo aluno em progressão

parcial ou com defasagem de
aprendizado.

Observação das
apresentações de trabalho
na semana da Casa Aberta.

Confecção das
avaliações
individuais

Reunião de curso –
14/09; Reunião de
pais e mestres –

14/09.

Outubro
Realização de projetos

voltados para a Feira da
Ciência e Tecnologia

Acompanhamento efetivo da realização
da lacuna de aprendizado.

Observação das
apresentações de trabalho

na semana da Ciência e
Tecnologia.

Preparação de
textos para
trabalho em

sala

Reunião de curso –
06/10.

Novembro Projeto “Aulão para o
ENEM”

Correção dos resultados obtidos pelo
aluno. Semana de avaliações.

Confecção das
avaliações
individuais

Reunião pedagógica
– 09/11

Dezembro Campeonato- Inter-
classe Finalização das atividades. Avaliação de Recuperação e

Devolutiva das avaliações.
Confecção das
avaliações de
recuperação

reunião de
planejamento – 07/12

e 14/12.

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
- Filosofando – Introdução à Filosofia. Editora: Moderna. Maria Lúcia de Arruda Aranha. Maria Helena Pires Martins.
ADAS, Sérgio: Propostas de trabalho e ensino de filosofia: SP:Moderna,2012. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda: Filosofando: introdução a filosofia; volume

único/5.ed-P.Moderna,2013. Uso de jornais, revistas, filmes, textos filosóficos, músicas e vídeos que tratem sobre os assuntos trabalhados.
ARANHA, M. L. de A. Filosofando. São Paulo: Moderna, 2009
BAKOS, Margareth. Fatos e mitos dos antigos EPINOSA, Fernanda. Antologia e textos filosóficos
Bibliografia: ARANHA, Maria L.A., MARTINS, Maria H.P.; Temas de Filosofia, 2005, 3ªed., Ed.Moderna ARANHA, Maria L.A., MARTINS, Maria H.P.;

Filosofando, 4ªed., Ed.Moderna. CHAUÍ, Marilena; Convite à Filosofia, 13ªed., 2009, Ed.Ática COTRIM, Gilberto; Fundamentos da Filosofia, 2006, Ed. Saraiva
S
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia São Paulo: Ática, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; Martins, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à

Filosofia. São Paulo: Editora Moderna. 1994 BAKOS, Margareth. Fatos e mitos dos antigos EPINOSA, Fernanda. Antologia e textos filosóficos
Chauí,MArilena, Introdução à Filosofia
COTRIM, Gilberto. Fundamentos de Filosofia. São Paulo: Editora Saraiva, 2016
Filosofando – Introdução à Filosofia. Editora: Moderna. Maria Lúcia de Arruda Aranha. Maria Helena Pires Martins.
GALLO, Silvio; Filosofia: experiência do pensamento: volume único/ 1.ed-SP:Scipione,2013. COTRIM, Gilberto, Mirna Fernandes; Fundamentos de

filosofia: volume único/ 2.ed – SP: Saraiva,2013. SPINOLA, Siomara Sodré: Filosofia, leituras, conceitos e interação: volume único/1.ed-SP:Leya 2013.
Iniciação à filosofia – Chiaui, Marilena – Editora Ática - 2013
Laboratórios de informática com acesso a internet e sala de multimeios
Livro didático - Filosofando , Introdução a filosofia - Aranha, Maria Lucia a.; martins, maria Helena Pires . Ed moderna
Livro didático - Filosofando , Introdução a filosofia - Aranha, Maria Lucia a.; martins, maria Helena Pires . Ed moderna.
Livro didático - Iniciação à filosofia – Chiaui, Marilena – Editora Ática - 2013
Livro Didático Filosofia: Experiência do Pensamento, Silvio Gallo, Ed. Scipione.
Livro Didático Iniciação à Filosofia, para Ensino Médio, de Marilena Chauí, Editora Ática
Livro didático: Fundamentos de filosofia/ Gilberto Cotrim, Mirna Fernandes - 1 ed. São Paulo – Saraiva – 2010.
Livro Didático; Giz; Revistas ( Veja, Época, Isto é) Jornais ( regionais e nivel nacional) Documentários Internet
Livro Didático; Giz; Revistas em Geral Jornais Documentários Internet
Livros didáticos, paradidáticos, científicos, revistas e jornais
lousa, livros didáticos e recursos audio-visuais
Música e Filmes de apoio - Ex:Matrix, A vila, A onda, Jogos do apocalipse, A guerra do fogo, etc..
Música e Filmes de apoio : ex: Matrix, A vila, A onda, Jogos do apocalipse, A guerra do fogo, etc..
O mundo de Sophia – Garder, Jostein – CIA das Letras – 1995
Outros Livros de Filosofia do Ensino Médio. Textos retirados de jornais e revistas. Vídeos; Filmes; Documentários; Equipamento de multimídia. Portais

educacionais.
Publicações de jornais e revistas diversos, tais como : Veja, Estadão, Folha de São Paulo, Revista História viva, etc...
Sites e material de enciclopédias digitais
Textos Básicos de Filosofia – Dos pré-Socráticos a Wittenstein – Marcondes, Danilo – Zahar – 2007
Textos selecionados
Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, documentários, palestras e livros didáticos. Aristóteles. Poética
Textos, artigos de jornais e revistas, livros, Internet, documentários, palestras e livros didáticos. Aristóteles. Poética CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia

São Paulo: Ática, 2000. ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; Martins, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Editor
Todos os textos de autoria do professor e dos alunos
Um outro olhar – Ribeiro de Souza, Sonia Maria – Ed. FTD
Um outro olhar – Ribeiro de Souza, Sonia Maria – Ed. FTD
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uso de Sites e matrial de enciclopédias digitais
Vídeos

VI – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
texto Piloto - A verdade de Luiz Fernando Verissimo

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Projeto Do Café a Indústria - disciplinas de Sociologia, Filosofia, História e Literatura todas as séries- os alunos irão aprender toda a parte teorica na sala

de aula e para a prática participarão de um passeio de trem que passará por antigas fazendas cafeeiras e por fim passearão pelo metro. Observando assim
a evolução desse tipo de modal de transporte transcorrido pelo tempo.
PROJETO POLITICA - Aproveitando o ano eleitoral todas as disciplinas trabalharão o tema em suas disciplinas nas 2 e 3 séries com foco em orientar o

aluno pela importância da mesma.

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico após a avaliação diagnostica do desempenho do aluno, constituindo intervenções

imediatas, através de listas de exercícios, revisão do conteúdo no livro COTRIM, G. Fundamentos de Filosofia. Capítulos 11 a 13
A recuperação contínua deverá ser inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnostica do

desempenho do aluno, constituindo intervenções imediatas, dirigidas as dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. Lista de exercícios.
Indicação de textos para leitura e pesquisa bibliográfica; Atividades extras de redação de acordo com os temas trabalhados em sala de

aula;Acompanhamento e diagnóstico das principais dificuldades do aluno;Trabalhos de pesquisa; Pontualidade e Organização na entrega das atividades

VIII – Identificação:
Nome do Professor VANDERLÉIA VALÉRIA DE MELO ;
Assinatura Data 04/03/2019

IX – Parecer do Coordenador de Curso:
O Plano de Trabalho Docente, está compatível com a Proposta Curricular do EM, apresentando Competências, Habilidade e Valores adequados, contemplando
também as atividades previstas, material de apoio, atividades de integração, interdisciplinaridade, estratégias de recuperação e o plano didático quinzenal.
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 06/03/19

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

X - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


