
 

PIBID FILOSOFIA 

CAMPUS DE TOLEDO 

 
 

PLANO DE ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

BOLSISTA: Marcieli Postal 

ESCOLA: Colégio Estadual Castelo Branco - PREMEN 

SUPERVISOR: Vera Junges Rech 

 

TEMA: ARISTÓTELES 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE: 

 

Esta intervenção será realizada com os alunos do 2°D, matutino, do Colégio Estadual Presidente 

Castelo Branco – PREMEN, com duração média de 20 min, no dia 25/09/2017.  

Consistirá em apresentar o Filósofo Aristóteles e suas atribuições no campo da ciência. Abordando 

principalmente sua física e astronomia. 

Na antiguidade se entendia como física tudo o que se relacionava com a natureza. Assim, além da 

física propriamente, tínhamos a química, a biologia, a geologia e outros estudos que dizem respeito à 

natureza como é o caso da Astronomia. Aristóteles tinha a Teoria do Lugar Natural, em que o 

movimento é transição do corpo que busca o estado de repouso, que é o seu lugar natural.  

Com essa teoria do lugar natural, ele explica a queda dos corpos: um corpo cai porque sua essência é 

tender para baixo, seu lugar natural. Os corpos pesados (graves) tendem para baixo; E os corpos leves 

tendem para cima. 

Aristóteles considera a Terra no centro do “universo”; à sua volta, está a água; o ar está acima da terra 

e da água e, enfim, acima do ar, está o último elemento atmosférico, o fogo. Portanto, o fogo e o ar 

sobem naturalmente, enquanto a terra e água caem naturalmente, todos em busca dos seus lugares 

naturais. 

Ele divide o Universo em dois: 

MUNDO SUPRALUNAR: constituído pelos Céus: na ordem: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, 

Júpiter, Saturno, e as estrelas fixas.   Compostos pelo éter, não se misturam com a Terra, 

incorruptíveis, perfeitos, sem mudanças.  

MUNDO SUBLUNAR: A terra; imóvel no centro do universo, porém com os corpos em mudança, 

perecíveis, corruptíveis, portanto, imperfeitos.  

 

OBJETIVOS: 

 Evidenciar a ciência adotada por Aristóteles na época.  

METODOLOGIA: 

Através de slides e exposição oral de cada ponto de sua teoria a ser abordada, evidenciarei a ciência 

entendida e aplicada por Aristóteles. 

 

PRODUTOS GERADOS: 

Slides. 



 

REFERÊNCIAS: 

http://www.debatesculturais.com.br/a-astronomia-de-aristoteles/. 

MENDES, Ademir (Et al.). Filosofia: Ensino médio. 2° ed. Curitiba: SEED Pr, 2006. 

 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Por ter sido uma explicação mais oral, muito menos interativa, não houve participação com perguntas 

acerca do tema. Porém houve a completa atenção da turma ao assunto abordado.  

 

http://www.debatesculturais.com.br/a-astronomia-de-aristoteles/

