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OBJETIVO Promover a articulação entre: (1) a experiência do estágio em Filosofia, em            

escola de Ensino Médio conveniada com a PUC-Rio, (2) a análise continuada e             
crítica dessa experiência, (3) a aquisição de visão ampla sobre o ensino de             
Filosofia no nível médio e (4) o desenvolvimento de capacidade docentes           
adequadas a esse ensino. 

EMENTA A disciplina prescreve a supervisão e orientação da observação participante e das            
atividades dos estagiários junto a professores de filosofia e equipe pedagógica de            
unidades escolares de nível médio.  

PROGRAMA O programa prevê 280 horas de estágio curricular em escola conveniada com a 

PUC-Rio e supervisão na PUC-Rio, dosada segundo as demandas geradas pelas 

necessidades abaixo listadas: 

a) Reflexão sobre o ensino de Filosofia em geral. 

b) Reflexão sobre o ensino de Filosofia no nível médio. 

c) Conhecimento da legislação que dispõe sobre o ensino de Filosofia. 

d) Discussão das experiências de estágio. 

e) Análise e criação de materiais didáticos para o ensino de Filosofia. 

f) Discussão e escolha de linhas de trabalho, bem como elaboração de propostas 

pedagógicas com base nessas reflexões e discussões. 

g) Experiência de planejamento, desenvolvimento de metodologia, formas de 

avaliação e uso crítico de materiais de apoio. 

h) Confecção de relatório de estágio. 

i) Elaboração de programa de curso e defesa do mesmo. 



j) Prova de aula. 

AVALIAÇÃO 1. Participação na reflexão supervisionada sobre o ensino de filosofia:         
relatos parciais, debates e seminários a partir dos textos indicados em           
aula e das experiências de estágio; 

2. Elaboração de dinâmicas adequadas ao ensino de Filosofia no nível          
médio; 

3. Planejamento de curso (incluindo conteúdo, metodologia e       
avaliação)  

4. Prova de aula na escola com a presença do professor supervisor           
(mínimo de 50 minutos de atividade)  

5. Relatório escrito envolvendo uma análise crítica da observação e das          
atividades do estagiário. 

Outras atividades, como pesquisa de material de apoio (didáticos e          
paradidáticos), poderão contar como tempo de estágio e para fins de avaliação. 
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