ROTEIRO DE ESTUDOS 1º TRIMESTRE / 2021

DISCIPLINA: FILOSOFIA

Habilidades exigidas:
I trimestre
Relacionar
o
processo
de
conhecimento à tomada de
consciência sobre as diferentes
realidades que nos cercam.
Relacionar o ato de conhecer ao
processo de humanização dos
indivíduos.
Exemplificar as distintas formas de
produção do conhecimento.
Comparar distintas formas de
conhecimento a partir de suas
características.
Relacionar as formas de produção
do
conhecimento
ao
desenvolvimento científico de uma
sociedade.
Avaliar o impacto das formas de
produção do conhecimento nos
campos linguístico, estético e
religioso.
Relacionar os processos de
construção do conhecimento e as
lutas pelo poder político e
econômico ao longo da História.
Avaliar ideologicamente algumas
proposições cognitivas míticoreligiosas e lógico-formais.

PROFESSOR(A) NATÉRCIA BISPO

Av1: Onde estudar?

Conteúdos: Av1

Av1: Dicas para estudo

_O que é conhecimento?
Tipos
Verdade
Tipos de verdade
_ Passagem do Mito ao Logos.
_ Filosofia Antiga: contexto histórico.
_ Período Pré-socráticos
Filósofos naturalistas: Tales de
Mileto, Anaximandro e Anaxímenes.
Filósofos essencialistas: Pitágoras,
Heráclito e Parmênides.

* Livro didático – unidade 1:
Filosofias antiga e medieval.
* Capítulo 1: A aurora da Filosofia. –
páginas 14 a 27.

Conteúdos: Av2

Av2: Onde estudar?

Av2: Dicas para estudo

* Livro didático – unidade 1:
Filosofias antiga e medieval.
* Capítulo 1: A aurora da Filosofia. –
páginas 27 a 32.

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

_ Período Pré-socráticos
* Filósofo pluralista: Anaxágoras e
Empédocles.
* Filósofo atomista: Demócrito.





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

Av3 – trabalhos pedagógicos – I trimestre
Descrição do trabalho
CADERNO DE ATIVIDADES:
- Conhecimento e verdade
(páginas 11 a 13, questões 1 a
11).
- Os pré-socráticos (páginas
14 e 15, questões 1 a 8).
DESCRIÇÃO:
- Responder as atividades do
caderno de atividades, e postar
as páginas.
OBS.:
1)
Podem
postas
as
fotos,digitalizar ou scannear as
páginas.
2) Caso o estudante não possua o
caderno de atividades, deverá
fazer a atividade em documento
de word, digitando os enunciados
das questões e o texto do(s)
item(s) correto(s).

Data em que o trabalho
será disponibilizado
DATA DE POSTAGEM –
11/03/2021

Data de Entrega
TURMAS 101 e 102 –
SEXTA
30/04/2021 – 1 POSTAGEM
05/05/2021 – 2 POSTAGEM
07/05/2021 – 3 POSTAGEM

Pontuação
- 1 POSTAGEM – ATÉ 2,0
PONTO.
- 2 POSTAGEM – ATÉ 1,8
PONTO.
- 3 POSTAGEM – ATÉ 1,0
PONTO.

Critérios Avaliativos
* Relacionar os fundamentos
do conhecimento grego ás
tentativas de estabelecer,
através de linguagem própria,
princípios
universais
de
validação cognitiva.
*
Reconhecer
distintas
tendências
e
escolas
filosóficas do mundo grego em
seus contextos específicos.
* Levantar hipóteses sobre os
impasses e desafios éticos que
concepções filosóficas gregas
milenares ainda possuem na
atualidade.

DESCRIÇÃO:
- Exercícios de casa.
- Participação em sala.
- Interação nas aulas.

DATA DE POSTAGEM –
11/03/2021

TURMAS 101 e 102
SEXTA
07/05/2021 – POSTAGEM

- POSTAGEM ATÉ
05/05/2021 - 1,0 PONTO.
- POSTAGEM ATÉ
07/05/2021 - 0,5 PONTO.

CRITÉRIOS:
- Relacionar as formas de
produção do conhecimento ao
desenvolvimento científico de
uma sociedade.
- Avaliar ideologicamente
algumas proposições
cognitivas mítico-religiosas e
lógico-formais.

