
 

Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 A Plataforma Moodle configura-se como um recurso virtual que possibilita comunicação, interação e 

disponibilização de material de estudo. 

Nesse sentido, o professor Bruno Nepomuceno, objetivando diversificar as estratégias de 

aprendizagem, tem oportunizado o contato com esse ambiente virtual em consonância com a proposta 

pedagógica da disciplina de Filosofia. Assim, por meio de apreciação de vídeos e filmes, análise de 

textos complementares e produções textuais, propicia-se, de forma interativa e significativa, o uso de 

ferramentas com potencialidades para a construção do conhecimento. 

Nesta 3ª Etapa Letiva, as Salas Virtuais direcionam-se para as seguintes temáticas: 

• 6º ano - Filosofia Pré-Socrática 
• 7º ano - Filosofia de Aristóteles 
• 8º ano  -Filosofia de Schopenhauer 
• 9º ano - Filosofia de Nietzsche 

Salienta-se, no entanto, que para a efetivação da proposta, é imprescindível que o(a) aluno(a) 

demonstre autonomia e responsabilidade, realizando as atividades solicitadas no prazo 

estabelecido: 18 de novembro. 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Pedagógica 

TERMO DE CIÊNCIA 
Favor preencher e devolver o canhoto na Coordenação Pedagógica. 

 

Eu, _____________________________________________________, responsável pelo (a) aluno(a) 

_________________________ da turma do ____ano do Ensino Fundamental - Anos Finais , estou ciente da 

atividade na Plataforma Moodle e do prazo estabelecido para realização da mesma. 

Assinatura do Pai e/ou Responsáveis: 

Data:  
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