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UNIDADE ACADÊMICA RESPONSÁVEL: FACULDADE DE FILOSOFIA 

NOME DA DISCIPLINA: Estágio III   

CURSO: Filosofia (Licenciatura) ANO: 2019-1 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: Prof. Dr. Almiro Schulz 

CARGA HORÁRIA SEMESTRAL: 96h 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS (se houver): Estágio II 

RECOMENDAÇÕES: que o aluno já tenha cursado cinco disciplinas nos primeiros dois semestres 

EMENTA:  

Como a filosofia é ensinada? Investigação sobre as formas de ensino de filosofia na universidade e na 

escola básica. Elaboração do projeto de estágio tendo como fio condutor a articulação entre pesquisa e 

ensino. 

I – OBJETIVO GERAL 

 Orientar o trabalho de elaboração do Projeto de Regência e, ao mesmo tempo, planejar e 

acompanhar as atividades práticas de intervenção na escola-campo, próprias do Estágio III. 

II – OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 Dar continuidade ao estudo do problema, objeto das investigações feitas pelos alunos nas etapas 

anteriores do estágio; 

 Selecionar referências bibliográficas para embasar o projeto de regência, de acordo com os 

interesses de pesquisa de cada estagiário. 

 Planejar em conjunto com a escola-campo as atividades práticas a serem realizadas pelos 

estagiários no decorrer do semestre. 

 Orientar e acompanhar a elaboração do projeto de regência e a realização das atividades práticas 

na escola-campo. 

III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Que filosofia ensinar? – definição do fio condutor do projeto de regência  

2. Seleção dos conteúdos do projeto de regência 

3. As metodologias de ensino a serem utilizadas para execução do projeto 

4. Escolha dos recursos didáticos 

5. Seleção dos autores e textos para a composição da bibliografia a ser utilizada no projeto. 

 

IV – METODOLOGIA 

 

. Leitura, análise e discussão dos textos listados na bibliografia básica 

. Análise do Projeto Pedagógico da escola-campo e do plano de ensino da disciplina de filosofia (utilizado 

pelo professor regente) 
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. Entrevistas com os alunos para conhecer as suas expectativas em relação à disciplina de filosofia 

. Estudo e análise dos materiais didáticos utilizados pelo professor regente da escola-campo; 

. Participação e análise das aulas de filosofia ministradas no campo de estágio; 

. Participação nos eventos realizados pela escola que sejam relevantes para a formação dos estagiários;  

. Planejamento e realização de uma aula a ser dada por cada um dos estagiários na escola-campo; 

. Paralelamente às atividades práticas, orientação e acompanhamento da elaboração do projeto de 

regência; 

. Orientação e acompanhamento da elaboração do Relatório de Estágio III; 

. Orientação e acompanhamento da escrita das comunicações a serem apresentadas pelos estagiários no IV 

Seminário de Estágio, ao final do semestre. 

V – AVALIAÇÃO 

 Elaboração da primeira versão do Projeto de Regência seguida da apresentação e discussão em sala 

de aula (0 a 2 pontos) 

 Planejamento e realização de uma aula a ser ministrada na escola-campo (0 a 1 ponto) 

 Elaboração final do Relatório de Estágio (0 a 4 pontos) 

 Apresentação dos resultados do relatório (comunicação) no IV Seminário de Estágio a ser 

realizado ao final do semestre (0 a 3 pontos). 

 

VI – BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

-ARANTES, P. et. all. .MUCHALL, S.T. (Org.) A filosofia e seu ensino. 2º ed. Petrópolis: Vozes,; S. 

Paulo: EDUC, 1995 (série eventos). 

-CORNELLI, G.; CARVALHO, M. DENELON, M. (Org.) Filosofia – ensino médio. Brasília: Ministério 

da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2010 (coleção Explorando o Ensino, v.14) 

GALLO, s.; KOHAN, W. (Orgs.). Filosofia no ensino médio (v. vi) 2º ed. Petrópolis :Vozes, 2000. 

-ISTVÁN, J. (Org.). Humanidades, pesquisa, universidade. Comissão de Pesquisa FFLCH/USP´, março 

de 1994 (Seminários de pesquisa, 10. 

RODRIGO, Lídia Maria. Filosofia em sala de aula – teoria e prática para o ensino médio. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2009. 

 

 

VII - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

-ÁSPÍS. R.L.; GALLO, S. Ensinar filosofia – um livro para professores. São Paulo: Atta Mídia e 

Educação, 2009. 

-FIGUEREDO, V. (Org.). Filosofia na sala de aula, v.1,2 e 3. São Paulo: Berlendis & Vertecchia Editores, 

2007,2009. 

-SILVA, F.L. Universidade, cidade, cidadania. São Paulo: Hedra, 2014. 

-KUIAVA, E.A.;SANGALLI, I.J.; CARBONARA, V. (Orgs.).Filosofia, formação docente e cidadania. 

Ijuí: UNIJUÍ, 2008. 

-MAAMARI, A.M. e outros (Orgs.). Filosofia na universidade. Ijuí: Unijuí, 2006. 

  

 


