
PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

Dados da Disciplina 

Disciplina: Docência em Filosofia II – Prática e 

Estágio Supervisionado 

Código: EM108 

Pré-requisitos:  No de vagas: 15 Carga horária semanal: 9 

Carga horária total: 90 

Data de início: 03/11/2020 Data de término: 31/03/2021 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 

- quartas-feiras das 9:00 às 11:00 

 

 

Meios de interação entre docente e discentes: Siga, Whats, E-mail, Jitsi, Teams, 

Zoom, Web Conferência, Ufprvirtual  

 

 

Docente: Geraldo Balduino Horn E-mail: gbalduino.ufpr@gmail.com 

 

Ementa 

 

O saber escolar e as concepções de ensino presentes na prática docente: a relação 

ensino-aprendizagem; a dinâmica de sala de aula. Recursos didático-pedagógicos e a 

transposição didática do saber filosófico. Prática de ensino e estágio supervisionado 

em Filosofia na Educação Básica: diagnóstico da da escola. Planejamento, execução e 

avaliação de um Projeto/Plano de Ensino. 

 

 

 

Objetivos 

• Analisar a instituição escolar do ponto de vista das relações entre sujeitos e 

práticas      institucionais;  

• Compreender o papel da disciplina de Filosofia na Educação Básica e suas 

relações com o corpo disciplinar do currículo;  

• Identificar os métodos e técnicas do ensino de Filosofia nas instituições escolares 

que compõem o campo de estágio;  

• Discutir o papel da docência enquanto uma relação entre teoria e prática, do ponto 

de vista da responsabilidade docente; 

• Proporcionar vivência da prática docente na Educação Básica; 

• Planejar, elaborar, desenvolver e executar um Projeto de Ensino; 

• Desenvolver projetos de investigação da prática pedagógica; 

• Proporcionar a seleção e a analise de textos filosóficos clássicos e outros materiais 

didáticos a serem utilizados nas aulas de Filosofia; 

• Avaliar os processos e resultados das atividades desenvolvidas na prática de 

ensino e no estágio supervisionado; 

 

  



 

Cronograma detalhado de execução das atividades 

 

a. Visita ao site da escola para conhecer recursos físicos, humanos e pedagógicos 

disponíveis – Recurso: computador com internet para buscar site da escola 

campo de estágio – 5h (atividades assíncronas) 

 

b. Estudo dirigido de textos e documentos curriculares nacionais e estaduais de 

Filosofia – Recurso: computador com internet para buscar site da SEED – 10h 

(atividades síncronas) 

 

c. Observação de aulas de Filosofia online - Recurso: computador com internet 

para assistir aulas da SEED disponíveis no canal youtube. Assistir e analisar 

ao menos quatro aulas sobre o conteúdo do Planejamento de Ensino e a vídeo-

aula a ser gravada – 20h (atividades assíncronas) 

 

d. Elaboração de entrevistas a serem realizadas on line com alunos e professores 

de Filosofia da rede pública, especialmente, professores que integram o 

NESEF- Recurso: sala virtual criada no Jitsi, Teams ou Zoom ou outro 

sugerido pelos estudantes -10h (atividades assíncronas).   

 

e. Elaboração de material didático usando algum recurso tecnológico - Recurso: 

computador com internet para pesquisa e elaboração – 20h (atividades 

assíncronas) 

 

f. Elaboração de Planejamento de Ensino para aulas (de 45 minutos) a serem 

gravadas em vídeo - Recurso: computador com internet para pesquisa – 05h 

(atividades assíncronas)  

 

g. Gravação de vídeo-aulas, apresentação e análise posterior dos pares - Recurso: 

computador e celular – 10h (atividades síncronas e  assíncronas) 

 

h. Encontros virtuais de orientação em grupo - Recurso: sala virtual criada no 

Jitsi, Teams, Zoom ou outro – 10h (atividades síncronas) 

 

 

 

 

Procedimentos didáticos 

 

a) A comunicação com os estudante será realizada a partir dos meios 

disponíveis, principalmente via Siga; 

 

b) Os materiais didáticos serão encaminhados para os estudantes por meio dos 

sistemas que serão consensuados na primeira aula; 

 

c) Sistemas de comunicação: whats, e-mail, Jitsi, Teams, Zoom, Web 

Conferência, Ufprvirtual  



 

Formas e critérios de avaliação 

 

- Planejamento do Projeto de Ensino – 2,5 

- Observação de aulas e atividades online – 2,5  

- Elaboração e gravação de uma vídeo-aula  - 2,5 

- Preparação de material didático – 2,5  
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