
 

 

 

PIBID FILOSOFIA 

CAMPUS DE TOLEDO 

 

 
PLANO DE ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO NA ESCOLA 

 

BOLSISTA: Thaís Cristina da Silva 

ESCOLA: PREMEN 

SUPERVISOR: Vera Junges Rech 

 

TEMA: FILOSOFIA MEDIEVAL 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:  

A atividade consiste em realizar uma intervenção em sala de aula, no Colégio Estadual Presidente 

Castelo Branco (PREMEN) no dia 24 de agosto de 2017, com a turma do segundo ano do técnico 

em administração, entre o período de aula das 18h55 às 19h40. A proposta da intervenção resume-

se em fazer uma breve exposição, com o objetivo de introduzi- los a duas vertentes filosóficas da 

filosofia medieval: Escolástica e Patrística, dentre as duas destacando os filósofos Tomás de 

Aquino e Santo Agostinho.  

OBJETIVOS:  

 Introduzir os estudantes à filosofia medieval, mais especificamente ao pensamento de Santo 

Agostinho, amparando-se nas duas principais correntes filosóficas que visam buscar a 

compreensão do problema de Deus, sendo elas a Escolástica e a Patrística.  

 Proporcionar aos estudantes uma reflexão sobre o que se ocupava a filosofia naquele momento. 

 Introduzir o tema que será posteriormente trabalhado pela professora. 

METODOLOGIA:  

A intervenção iniciará com a projeção, por meio de slides, de dois esquemas, apresentando as 

características das duas correntes filosóficas que serão brevemente expostas para os estudantes, 

bem como uma breve biografia de Santo Agostinho. Estes esquemas têm por objetivo tornar mais 

clara a explicação que será desenvolvida sobre o pensamento de Santo Agostinho, dos temas que a 

filosofia medieval se ocupa e quais questões ela aborda.  

Em seguida, será feita uma atividade com os estudantes, com o objetivo de introduzi- los 

diretamente ao texto do filósofo, para que assim possam analisar a forma da escrita e os problemas 

e questões levantadas pelo mesmo. Para isso será utilizada um recorte da obra Confissões de Santo 

Agostinho, no qual o filósofo reflete sobre o conceito de tempo. Os alunos serão divididos em 

grupos, de no máximo quatro integrantes, em que irão ler o recorte e discutir o tema, ao final 

desenvolvendo um pequeno texto sobre o conceito de tempo em Agostinho. Espera-se com a 



 

atividade que os estudantes sejam introduzidos ao tema da filosofia medieval e que a atividade 

desenvolvida com o recorte do texto possibilite uma interação direta com o pensamento do filósofo 

trabalhado. 

PRODUTOS GERADOS: 

 

O material utilizado para o desenvolvimento da atividade consiste no s slides, contendo os 

esquemas das duas correntes filosóficas e uma breve biografia de Santo Agostinho e os  pequenos 

textos dos estudantes. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE: 

A atividade foi desenvolvida conforme planejada.  

 


