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ETEC Dr. “José Luiz Viana Coutinho” de Jales 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 

Habilitação Profissional:    Técnico de Nível Médio de Técnico em Agropecuária 

Qualificação:  Técnico em Agropecuária Série:3º A 

Componente Curricular: Filosofia 

C.H. Semanal: 1 Professora: Rosenir Batista vale 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
1-Dominar a   norma   culta da língua portuguesa e fazer uso das linguagens 
matemática, artística e científica; 
 
2-Instruir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para 
compreensão dos fenômenos naturais, de processos históricos geográficos, da 
produção tecnológica e das manifestações artísticas; 
 
3-Selecionar organizar, relacionar e interpretar dados e informações, 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações 
problema; 
 
4-Relacionar informações, representadas de diferentes formas e conhecimentos, 
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disponíveis em diferentes situações para construir argumentação consistente; 
 
5-Recorrer a conhecimentos desenvolvidos na escola para a elaboração de 
propostas de intervenção solidária na realidade , respeitando os valores humano  
e considerando a diversidade sociocultural 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular:   Filosofia                                                                                                                Série: 3º A 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1.1 Utilizar-se das linguagens como 
meio de expressão, informação e 
comunicação, em situações 
intersubjetivas, adequando-se aos 
contextos diferenciados dos 
interlocutores e das situações em 
que eles se encontram 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizar textos e discursos que, na forma e no 
conteúdo sejam mais adequados para 
contestar, esclarecer, fundamentar, justificar, 
ilustrar ou reforçar argumentos. 

1 Uma introdução ao nascimento da 
filosofia 
- Dos pré-socráticos a Epicuro. 
- O classicismo. Sócrates, Platão e 
Aristóteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Exprimir-se por escrito ou oralmente 
com clareza, usando a terminologia 
pertinente. 

2 Reconhecer e usar terminologia e 
vocabulários específicos a cada situação. 

2 Em Busca da Felicidade 
- A felicidade segundo o estoicismo 
- A felicidade segundo o epicurismo 
- O conceito de felicidade no 
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hedonismo pós moderno. 
(atualidade). 
 
 
 

3.3 Propor ações de intervenção da 
realidade 

1. Perceber na observação da sociedade, 
movimentos de ruptura de paradigmas e 
relacioná-los  com a estrutura social e o 
momento histórico 

3 A finalidade da Política em Platão e 
Aristóteles. 
-  A justa desigualdade em Platão 
- A objetividade da política em 
Aristóteles 

1.3 Colocar-se como sujeito no 
processo de produção/recepção da 
comunicação e expressão. 
 

1. Analisar e Interpretar textos e discursos 
reconhecendo, nas diferentes formas de 
expressão, os objetivos, as intenções, os 
valores implícitos, as mensagens 
subliminares, a filiação ideológica de seu 
autor. 

4 As filosofias políticas 
- Antes de o Príncipe de Maquiavel 
-  A revolução Maquiaveliana 
- O mundo desordenado. 

3.2 Compreender e avaliar a produção e 
o papel histórico das instituições 
sociais, políticas e econômicas na 
vida dos diferentes grupos e atores 
sociais em busca de suas relações. 

8 Comparar e relacionar as organizações 
governamentais e não governamentais e 
identificar a que interesse servem, de que 
necessidades surgiram, a quem tem 
beneficiado e que interferências têm 
provocado no meio social. 

5 O Liberalismo e o fim do antigo 
regime. 
- Estado de natureza, contrato Social 
e estado civil. 
- A teoria Liberal  

3.3 Propor ações de intervenção 

solidária da realidade. 

 

8 Perceber a si mesmo como agente social: 
como sujeito ativo ou passivo em relação 
a certos processos e movimentos 
socioculturais. 

6 Ética  
- O mundo, o outro a moral. 
- Dualidade Moral 
. 
 

2.1 Entender as tecnologias de 

Planejamento, Execução, 

Acompanhamento e Avaliação de 

1 Organizar, registrar e arquivar 
informações. 

7 Filosofia da Ciências 
- Ciência e valores 
- O método científico 
- A investigação científica. 
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Projetos 

 

3.2 Compreender e avaliar a produção e 

o papel histórico das instituições 

sociais, políticas e econômicas na 

vida dos diferentes grupos e atores 

sociais em busca de suas relações. 

3 Traduzir os conhecimentos sobre a 
pessoa, a sociedade, a economia, as 
práticas sociais e culturais em condutas 
de indagação, análise, situações novas, 
problemas ou questões de diferentes 
tipos. 

8 Filosofia e Trabalho 
- Trabalho e alienação. 
- Profissão e atividade de trabalho. 
- Desafios no mercado de trabalho. 
- Questões contemporâneas. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Filosofia                                                                                                               Série: 3º A 
 

Habilidade 
Bases Tecnológicas e 

Competências  
Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 1 e 1.1 Aula expositiva dialogada; estudo de texto 
 

27/01 a 08/03 

2 2  e 1.2 
Estudo dirigido e aulas orientadas; estudo 
de texto; ensino em pequenos grupos. 

 
20/03 a 05/04 

1 3 e 3.3 
Aula expositiva e dialogada;  tempestade 

cerebral; estudo de texto 
 

07/04 a 09/05 

1 4 e 1.3 
Aula expositiva e dialogada; ensino em 
pequenos grupos; tempestade cerebral. 

 
12/05 a 11/06 

8 5 e 3.2 
Aula expositiva dialogada;estudo de texto; 
tempestade cerebral 

 
21/07 a 29/08 

8 6 e 3.3 
Aula expositiva e dialogada; estudo de 
texto; tempestade cerebral 

 
01/09 a 26/09 

1 7 e 2.1 
Aula expositiva e dialogada, estudo de 
texto; atividade em grupo. 

 
29/09 a 31/10 

3 8 e 3.2 
Aula expositiva e dialogada, estudo de 
texto; atividade em grupo. 

 
03/11 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Habilitação Profissional Técnico em agropecuária integrado ao ensino médio 
 

 
Componente Curricular:  Filosofia                                                                                                              Série 3º A 
 
 

Competência 
  

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.1 Compreender e usar a língua 
portuguesa como geradora de 
significação e integradora da 
percepção, organização e 
representação do mundo e da 
própria identidade 
1.3Entender e utilizar textos de 
diferentes naturezas. 
2.1 Analisar, interpretar e aplicar 
os recursos expressivos das 
linguagens, relacionando texto 
com seu contexto, conforme 
natureza, função, organização, 
estrutura; condições de produção 
e de recepção. 
2.2 Entender as tecnologias da 
informação e comunicação como 
meios ou instrumentos que 
possibilitem a construção de 
conhecimentos. 
3.1 Compreender o 
desenvolvimento da sociedade 
como processo de ocupação e de 
produção de espaços físicos e as 
relações de vida humana com a 
paisagem e seus 
desdobramentos políticos, 
culturais, econômicos e 
humanos. 
 

 

Estabelecer relações entre textos 
diversos,  definindo pontos de 
vistas  diferentes sobre  um 
mesmo fato , percebendo o 
desenvolvimento da história da 
filosofia de sua capacidade 
reflexiva e crítica, produção 
histórico-filosófica ,  bem como a 
importância do pensamento na 
construção do conhecimento tendo 
como fundamentação teórica  e 
crítica a teoria e prática. 

 Pesquisa e 
apresentação 
escrita / oral 

 Interpretação e 
análise de texto 

 Argumentação 
consistente 

 Avaliação escrita  
individual 

 trabalho de 
pesquisa individual 
e em grupo 

 Observação direta 
 Sinopses de 

consultas 
bibliográficas 

 Seminários 

 Auto-avaliação 

 Participação e 
interação. 

Descrever ,  relatar, argumentar, 
situações apresentadas como 
problemas, debate 
Clareza/precisão 
Criatividade 
Oralidade 
Compromisso 
Criticidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidade de síntese e sintonia 
aos objetivos propostos 
inicialmente. Participação efetiva 
na produção individual ou em 
grupo, respeito às opiniões 
diferentes dos colegas. 
Capacidade de desenvolver a 
reflexão crítica para a resolução 
de situação-problema. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

X 
Prova com Testes 
Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X 
Prova com Consulta 

X 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%  X 30%  90%   30%  90% 

  40%  100%   40%  100%  X 40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 

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

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia 5ª ed. Martins Fontes,. 2007  

ARANHA,Maria Lucia Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando. Editora 
Moderna, 2009.  
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco,  Texto integral – Martin Claret 

CHAUI, Marilene. Convite a filosofia. Editora Ática, 2003. 

JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo.  Dicionário Básico de Filosoifa. 4ª ed. RJ:  Jorge 

Zahar Ed,.2006 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 

        As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o desenvolvimento do curso. 

       A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a 
aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e mais adequada às 
dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, 
orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do 
processo de ensino-aprendizagem. 

           
 
 
 
 
VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular,  previsto no Plano de Metas do Curso para 2012: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Projeto Leitura Durante o ano letivo  
   
   
   

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Rosenir Batista Vale 

Assinatura:                                                                                        Data:  24/02/2014 

 

NICOLA, Ubaldo. Antropologoa Ilustrada de Filosofia – das origens à Idade Moderna. Editora 

Globo. São Paulo, 2002. 

PLATÃO, Os Pensadores. Editora Nova Cultural  - São Paulo, 2004  

Jornais , revistas, texto apostilado. 
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X  – Parecer do Coordenador de Área: 

 

Nome do coordenador(a): 

 

Assinatura:                                                                                        Data: 24/02/2014      


