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Que cultura cotidiana 

se vive na Escola “real”? 
 

Quem são esses sujeitos 
singulares?  
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EXECUTAR  

PROCESSO DE ENSINO 

Transposição do planejamento para a ação visando oportunizar a 
vivência de situações pedagógicas que contribuam para a 
construção individual e coletiva de conhecimentos e o intercâmbio 
de experiências.  

P HILIPPE  M EIRIEU  



AVALIAR  

PROCESSO DE ENSINO 

Processo-chave, estratégico, permanente e contínuo de reflexão sobre o 
desenvolvimento das ações pedagógicas, através da análise de processos e 
resultados envolvidos no Ensino-Aprendizagem.  Avaliação é um processo 
de tomadas de decisões que vai além da obtenção de medições de atributos 
através de parâmetros pré-estabelecidos, num abordagem que privilegia 
aspectos qualitativos sem desprezar os quantitativos 

C IPRIANO  L UCKESI ,  J USSARA  H OFFMANN    



Planejamento 

PROCESSO DE ENSINO 

Execução Avaliação 

Princípios 
Objetivos 

Conteúdos 
Materiais didáticos 

Estratégias 
medodológicas 

Relação  
professor-aluno 

Desempenho das 
ações didático-
metodológicas 

Instrumentos para 
tomada de decisão 
Reconhecer para 

promover 
Parâmetros claros de 

acompanhamento 
Ação de formação 



Planejamento 

Execução Avaliação 

Enunciação 
(Celso Favaretto) 
O que? 
Por que? 
Para que? 

Açãos Docentes 
(Nílson Machado) 

Mapear 
Mediar 

Tecer  
Narrar 

 
Experenciar Filosofia 

Experiência 
(Silvio Gallo) 

Relações 
Ações 
Conhecimentos 
Conteúdos 
(Antonin Zabala) 



ABORDAGENS 
 

 

Abordagem cronológica 
 
Abordagem temática 
 
Abordagem “regressiva”  
(Silvio Gallo)  



Alguns exemplos 
 

 

Abordagem cronológica 
 
Abordagem temática 
 
Abordagem “regressiva”  
(Silvio Gallo)  

História da Filosofia como fio 
condutor do processo de 
Ensino-Aprendizagem. 



Alguns exemplos 
 

 

Abordagem cronológica 
 
Abordagem temática 
 
Abordagem “regressiva”  
(Silvio Gallo)  

Temas e campos da Filosofia 
como núcleos de estruturação  
do Ensino-Aprendizagem. 



Alguns exemplos 
 

 

Abordagem cronológica 
 
Abordagem temática 
 
Abordagem regressiva  
(Silvio Gallo)  

A busca e a investigação em torno 
das questões originais sobre as quais 
se debruçaram os filósofos é que dá o 
tom do processo de Ensino-
Aprendizagem 



Planejamento 

Execução Avaliação 



Objetivos 
Apresentar um panorama dos autores e 
conteúdos da História da Filosofia. 
Conteúdos 
Conhecimentos de História da Filosofia  
(foco no saber – caráter conteúdista). 
Metodologia: Aula expositiva 
Materiais: Livro didático de filosofia, 
fragmentos de textos filosóficos selecionados. 
Avaliação: Prova com questões 

 

Abordagem Cronológica 



Objetivos 
Discutir temas filosóficos e ser capaz de relacioná-
las ao contexto contemporâneo. Ler e 
compreender filosoficamente obras não filosóficas. 
Conteúdos: Conhecimentos sobre o pensamento 
de determinados filósofos acerca de um tema. 
Metodologia: Aula dialogada, dramatização na 
perspectiva do Teatro do Oprimido.  
Materiais: Livro didático de filosofia, jornais, 
websites, fragmentos de textos filosóficos. 
Avaliação: Trabalho em grupo, produção de 
narrativas digitais (blogs ou vlogs). 

Abordagem Temática 



Objetivos 
Identificar questões filosóficas no interior de um 
texto e ser capaz de articular questões próprias e 
escrever um texto filosófico 
Conteúdos 
Conhecimentos acerca de um conjunto de autores e 
procedimentos filosóficos de leitura e escrita 
Metodologia: Estudo dirigido. 
Materiais: Livro didático específico, textos filosóficos 
integrais, texto de comentadores. 
Avaliação: Escrita de um texto autoral. 

Abordagem Regressiva 





Combinar estratégias  
Ao longo de um curso ou sequência didática 
 

 
Avaliação             Planejamento 



Proposta de Atividade (ver roteiro anexo) 
 
Planejar um plano de aula, a partir dos seguintes elementos: 

público, tema, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos 
e avaliação.  



Possibilidades de ação didática 
 
Planejar um fanzine sobre filósofas 
Criar e alimentar um mural com elementos de filosofias de 

matriz africana ou ameríndia 
Produzir vídeos digitais sobre a relação de mitos locais com a 

filosofia 
Construir haicais sobre diferença e direitos humanos 



Muita casa 
Pouca planta 
Quem vê se espanta 
 
Renata Oliveira 
 
numa fanzine 
Paraisópolis - SP 

Atividades de alunos do Ensino Médio 
Haicais sobre temas dos Direitos Humanos e Filosofia da Diferença 

Galinha manca 
Quero ser franca: 
Alguém lhe espanca? 
 
Clarissa Garbin 
 
no twitter @haikai 
Aldeia da Serra - SP 
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