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Aos meus pais, que me ensinaram o valor
do conhecimento e que ainda hoje me
oportunizam esta viagem.
A Leon, que me motiva diariamente.
As minhas irmãs, que colaboram dando o
suporte necessário.
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Oi, corujinha.
Você vai conhecer um livrinho especial.
filósofo, você encontra
No Aprendiz de filósofo
muitos desafios, curiosidades, música e uma
Filosofia que vai encantar você...
A cada página um convite a novas
descobertas que despertam seu raciocínio e
criatividade. Você vai se divertir muito!
Cuide com carinho do seu livro e embarque
junto com seus coleguinhas nesta viagem do
mais puro conhecimento! Ao final, você será
um aprendiz de filósofo.
Teresa Cristina Magalhães Mollon
Professora e coordenadora da área de
matemática do ensino fundamental.
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O Aprendiz de Filósofo é um projeto pedagógico elaborado
para aulas de Filosofia nas séries iniciais do curso Fundamental I,
com base na metodologia do filósofo Matthew Lipman. Visa à utilização do método filosófico para tratar diversos temas, de forma
lúdica e investigativa.
Este material é pensado a partir da prática conhecida como comunidade de investigação e tem como objetivo desenvolver habilidades e cultivar a excelência no pensar.
O Aprendiz de Filósofo é composto por 5 volumes, do 1º ao 5º
ano do curso Fundamental I, distribuídos da seguinte forma:
1º ano – Investigação sobre as corujas, o que é Filosofia, o
que é filosofar, símbolos e exercícios de lógica.
2º ano – Fábula “O pastor e o lobo”, o que é Filosofia, a
coruja como símbolo da filosofia, pensar sobre o pensar e
filosofar é importante, exercícios de lógica.
3º ano – Fábula “A galinha dos ovos de ouro”, filosofia e
corujas, amizade, respeito, diferenças e exercícios de lógica.
4º ano – Fábula “A cigarra e a formiga”, as três peneiras
socráticas: bondade, utilidade e verdade, exercícios de lógica.
5º ano – Fábula “A lebre e a tartaruga”, “conhece-te a ti
mesmo”, identidade, generosidade e exercícios de lógica.
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