Planejamento Anual
Componente Curricular: Filosofia

Ano: 1º EM

Ano Letivo: 2017

Professor(a): Natércia Bispo

OBJETIVO GERAL
Desenvolver no aluno a capacidade de compreender a origem da filosofia e seu
desenvolvimento.
1. Competências:




Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas,
associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais.
Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e
da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade.
Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas intenções no espaço em diferentes
contextos históricos e geográficos.

2. Habilidades:













Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da
cultura.
Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto da cultura.
Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram pra mudanças ou rupturas em
processos de disputa pelo poder.
Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, sobre
situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, políticas e
econômicas.
Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da
história.
Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou
nas políticas públicas.
Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.
Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.
Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as relações da vida
humana com a paisagem.

Conteúdo
O pensamento mítico.

1º
X

Os primeiros filósofos.

X

A passagem para o humanismo.

X

Trimestre
2º

A sofística e a Filosofia.

X

As figuras de Sócrates.

X

O julgamento de Sócrates.

X

A descoberta do suprassensível.

X

A doutrina das ideias.

X

O rei-filósofo ou filósofo-rei.

X

3º

Vida e obra de Aristóteles.

X

A Filosofia primeira.

X

Em busca da felicidade.

X

As ideias políticas.

X

Aspectos históricos do período helenístico.

X

O epicurismo.

X

Oestoicismo.

X

O ceticismo.

X

As escolas helenísticas da fase imperial.

X

Teoria do conhecimento.

X

Lógica e argumentação.
Apologia de Sócrates - obra do PAS.
O príncipe (Maquiavel) - obra do PAS.

X
X
X

