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Plano de Estudos – 6º anos                      

Componente Curricular: Filosofia 

Professor (a): Jéssica Coimbra Padilha 

Turma (s): 61, 62, 63.  

Trimestre: 1° 

Conteúdos Nucleares Material Didático Atividades Avaliativas Peso Data de entrega - 
Formato 

Filosofia e o Filosofar – “Você e a 
filosofia”. (Página 9 até 12).  

Material elaborado e 
distribuído no Marista 
Virtual.  

Avaliação (AE) – Trabalho 
referente a SD.  

    2,0  

Resultado das reflexões realizadas 
em aula, filmes, textos, livros e 
notícias.  

Diário “Para Além do 
Olimpo” + realização de 
tarefas.  

Avaliação Formativa  1,0 Durante o trimestre 

1. Introdução “Você e a Filosofia” 
(atitude crítica, reflexiva e 
elaboração de argumentos) –
página 9 até 11; Capítulo 1 – Do 
mito ao pensamento racional; 
Capítulo 2: Filósofos naturalistas 
ou Pré – Socráticos.  

Livro didático, Caderno + 
Material disponibilizado 
no Marista Virtual 3.0.  

P1 – Prova do componente 
curricular. 

    4,0 19/04 

Capítulo 1 – Do mito ao 
pensamento racional e Capítulo 2: 
Filósofos naturalistas ou filósofos 
Pré-Socráticos.  

Livro didático, Caderno + 
Material disponibilizado 
no Marista Virtual 3.0. 

P2 – Prova por área de 
conhecimento. 

    3,0 09/05 

 
Trabalhos em atraso serão aceitos até o dia 19/04, com a nota máxima de 70%. 

 

Orientações gerais do professor(a) 

   A seleção de estudos neste trimestre concentra-se na introdução a filosofia e ao filosofar, bem como nos Filósofos naturalistas; 
   Acompanhe as postagens no Marista Virtual, pois ali estarão indicados vídeos, exercícios que podem ajudar a entender o 
conteúdo, também estará ali o material usado em aula como slides e texto e materiais complementares.  
Saliento que os nomes dos filósofos não são tão importantes quanto entender, refletir e questionar a partir dos pensamentos deles 
para o período atual. O relevante na Filosofia é o avanço de problematizações não a memorização e cópia do pensamento do 
Filósofo;  
 
REALIZE AS TAREFAS SOLICITADAS, FIQUE ATENTO NAS AULAS, QUESTIONE SEMPRE QUE A DÚVIDA SURGIR. Copie as anotações 
realizadas no quadro, tenha seu caderno organizado assim como os demais materiais.  
*Com relação ao Diário “Para além do Olimpo”. Esse diário é um recurso pedagógico para reflexão. ESCREVAM e DESENHEM nele, 
após as aulas, assim você poderá notar seu avanço nos pensamentos e problematizações. Sempre que for solicitado uma tarefa 
para escrever no diário, faça. Todo esse processo será acompanhado durante todo o período de 2022.  
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