
 
 
 

 
 

Missão: Educar no contexto dos valores bíblico-cristãos para o viver pleno e a excelência no servir. 
Visão: Ser uma instituição educacional reconhecida pela excelência nos serviços prestados, pelos elevados padrões éticos e pela qualidade pessoal e profissional de 

seus egressos. 
 

DISCIPLINA PROFESSOR TURMA PERÍODO 
CARGA 

HORARIA 

Filosofia Solange Fortes 3º A 05/10 a 11/12 11 

 

EMENTA 4º BIMESTRE  

Tem como objeto de investigação “O Pensamento”, busca-se de modo organizado, sistemático e rigoroso problematizar 
as temáticas propostas relativas à vida do homem, do mundo e da sociedade, considerando tanto a linguagem mitológica 
quanto a linguagem racional, meios indispensáveis à expressão e comunicação das práxis, tendo em vista a construção 
do conhecimento e do saber contextualizada almejando a autonomia do sujeito, no processo de elaboração da própria 
realidade.  

 

OBJETIVOS CONCEITUAIS 

Compreender a lógica do modo de produção capitalista, a força de trabalho como mercadoria que produz valor. 

Analisar as diferentes profissões e as vantagens e desvantagens de cada uma. 

FORMA DE INTEGRAÇÃO COM A FILOSOFIA INSTITUCIONAL 

Através da Filosofia, temos a oportunidade de ajudar jovens extremamente ativos a refletirem mais sobre a realidade que 
os cerca, a pisar em terreno firme, a construir boas ideias e reconhecer a Deus como criador. 

DATA  CONTEÚDOS  
METODOLOGIAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM PREVISTAS 

09/10 Filosofia do Trabalho (Conceituações) e os modelos de trabalho na 
perspectiva da História Ocidental. . 

Aula  E-class- vídeo- Apostila- 
pág 39 a 41.. explicar o conteúdo 
com esquema de estudo e 
exemplos. 

16/10 RECESSO  

23/10 TRABALHO AVALIATIVO 1 – COVID 19 – 4º BIMESTRE.  

30/10 O Socialismo Utópico de Robert Owen, Charles Fourier e Pierre Proudhon. Aula  E-class- vídeo- Apostila- 
pág 42. explicar o conteúdo 
com esquema de estudo e 
exemplos. 

06/11 TAREFA AVALIATIVA 1 – COVID 19 – 4º BIMESTRE.  

13/11 O Socialismo Científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Aula  E-class- vídeo- Apostila- 
págs.42 e 43 explicar o conteúdo 
com esquema. 

20/11 TRABALHO AVALIATIVO 2 – COVID 19 – 4º BIMESTRE.  

27/11 A escolha profissional. Aula E-Class – Power Point e 
debate na aula zoom. 

04/12 Conhecendo a si mesmo. Aula  E-class- vídeo- Apostila- 
pág 46 a 48.  

11/12 REAVALIAÇÕES.  

AVALIAÇÃO - INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS 

TRABALHO 1 COVID 19 – VALOR: 4.0   CONTEÚDO: MÓDULO  23 

TRABALHO 2 COVID 19 – VALOR: 4.0   CONTEÚDO: MÓDULO 24 

TAREFAS COVID 19 – VALOR: 2.0 DIA: 06/11 – Fazer uma pesquisa sobre o curso de graduação que pretende fazer e 

listar quais as vantagens e desvantagens dessa futura profissão, justificar sua escolha. 

REAVALIAÇÃO COVID 19 – VALOR: 4.0 
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Muito Além do Ensino  
    


