
 

 

Disciplina: Filosofia Professor(a): Natércia Bispo 
 

Habilidades exigidas: 
3º trimestre 

Conteúdos: AV1 
 

AV1: Onde estudar? 
 

AV1: Dicas para estudo 
 

H1. Contextualizar as 
origens das formas 
sistematizadas do pensar 
filosófico tendo em vista 
os processos históricos de 
formação e 
desenvolvimento das 
cidades –estado gregas. 
H2. Relacionar os 
fundamentos do 
conhecimento grego às 
tentativas de estabelecer, 
através de linguagem 
própria, princípios 
universais de validação 
cognitiva. 
H3. Reconhecer distintas 
tendências e escolas 
filosóficas do mundo grego 
em seus contextos 
específicos. 
H4. Avaliar os papéis que 
podem ser desempenhados 
pelo método maiêutico 
socrático na 
problematização e 
contextualização 
cognitivas.  
H5. Comparar, na 
perspectiva platônica, o 
Mundo Sensível ao Mundo 

Filosofia Clássica 
- Características históricas e sociais. 
- Pensadores clássicos e suas teorias:  
* Sofistas. 
* Sócrates.  
* Platão. 
* Aristóteles 

 
 
 
 
 
 

 

* Livro didático – unidade 1: Filosofias 

antiga e medieval. 
* Capítulo 2: Sócrates e a interrogação 
filosófica. – Páginas 33 a 47. 
* Capítulo 3: Platão e a doutrina das 
ideias. – Páginas 51 a 60. 
* Capítulo 4: As ideias de Aristóteles. 
– Páginas 64 a 74. 

- Leitura do livro didático. 
- Análise dos slides. 
- Assistir os vídeos. 
- Correção de exercícios. 

 

Conteúdos: AV2 
 

AV2: Onde estudar? 
 

AV2: Dicas para estudo 
 

FILOSOFIA HELENÍSTICA – a busca 
da felicidade interior 
- Epicurismo; 
- Estoicismo; 
- Cinismo; 
- Pirronismo. 

 
 
 
 

* Livro didático – unidade 1: Filosofias 

antiga e medieval. 
* Capítulo 5: As escolas helenísticas. 
– Páginas 78 a 93. 

 
 
 
 
 
 
 

- Leitura do livro didático. 
- Análise dos slides. 
- Assistir os vídeos. 
- Correção de exercícios. 
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das Ideias tendo em vista 
sua relevância atual. 
H6. Analisar o 
desenvolvimento das 
ideias políticas 
aristotélicas em distintos 
contextos históricos. 
H7. Comparar o 
pensamento filosófico ao 
pensamento mitológico e 
científico grego antigo. 
H8. Analisar as formas de 
apropriação e aplicação 
prática das ideias 
filosóficas dos pensadores 
gregos pelas sociedades 
contemporâneas. 
H9. Levantar hipóteses 
sobre os impasses e 
desafios éticos que 
concepções filosóficas 
gregas milenares ainda 
possuem na atualidade. 

 
 
 
 
 

 

AV3 – Trabalhos Pedagógicos – 3º trimestre 
 

Descrição do trabalho Data em que o trabalho 
será disponibilizado   

Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

 
Feira de conhecimento 

 
02/08/2021 

 
25/09/2021 

 
1,5 ponto 

- Relacionar o ato de conhecer ao 
processo de humanização dos 
indivíduos. 
- Relacionar as formas de 
produção do conhecimento ao 
desenvolvimento científico de 
uma sociedade. 
- Ponderar sobre as 
consequências éticas do ato de 
conhecer nas sociedades 
contemporâneas. 
- Analisar as formas de 
apropriação e aplicação prática 
das ideias filosóficas dos 

 
Feira Cultural 

 
02/08/2021 

 
06/11/2021 

 
1,5 ponto 



pensadores gregos pelas 
sociedades contemporâneas. 
- Levantar hipóteses sobre os 
impasses e desafios éticos que 
concepções filosóficas gregas 
milenares ainda possuem na 
atualidade. 

 

 

Observação: Caso ocorra a alteração de algum conteúdo, o professor da disciplina informará previamente. 


