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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 
HG 861 EESSTTÁÁGGII OO  SSUUPPEERRVVII SSII OONNAADDOO  
 
PRÉ-REQUISITOS 

AA 430 HG 207 HG 208 
 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 
TEORIA 00 PRÁTICA 02 LABORATÓRIO 00 ORIENTAÇÃO  04 ESTUDO 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA :  HORAS AULA EM SALA 02 

 
CRÉDITOS:  
06 
 
HORÁRIO : 

2ª-f, 14h às 16h 
 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Profa. Yara Adario Frateschi yara@unicamp.br  
 

PED:  A (     )  B (      ) ou   C (     ) 
Ped B Helio Alexandre da Silva  
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EMENTA 
O curso se propõe a desenvolver habilidades no ensino de filosofia, através da experiência 
de observação e interação com atividades de ensino de filosofia no sistema oficial de 
Ensino, subsidiadas por parâmetros teóricos e discussões coletivas e interdisciplinares.  
 
 
PROGRAMA 
A disciplina de Estágio Supervisionado I tem o objetivo de desenvolver habilidades no 
ensino de filosofia voltadas para o ensino médio. No que diz respeito às atividades 
presenciais, a disciplinas está voltada para o desenvolvimento de um programa de curso 
adequado e exeqüível no ensino médio e para a preparação de aulas. O curso está dividido 
em duas etapas.  1) Na primeira etapa, focalizamos na especificidade da disciplina de 
filosofia no currículo escolar a fim de encontrar o que a caracteriza e a diferencia das 
demais disciplinas. 2) Na segunda etapa, procuramos desenvolver uma reflexão sobre a 
interdisciplinaridade a fim de encontrar pontos de contato com as demais disciplinas. A 
preocupação com a interdisciplinaridade nos acompanha ao longo de todo o processo e 
pretende-se fazer com que o aluno leve essa reflexão para a confecção do programa e para a 
preparação das suas aulas, pensando o currículo escolar de maneira integrada. Por exemplo, 



procuramos traçar paralelos entre a lógica filosófica e a matemática, entre a estética e a 
disciplina de artes, entre a filosofia política e a história ou a sociologia com a intenção de 
estimular o aluno (futuro professor) a valorizar o trabalho em equipe integrando os demais 
professores da escola no seu próprio projeto de curso. 
 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
O curso está dividido em dois blocos, conforme especificado no item anterior, executados 
em oitos semanas cada um.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
A bibliografia do curso está sendo modificada e será entregue na primeira semana se aula.  


