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An2-A 

Nº: CCPFC/ACC-
91432/17 

 
Nº Créditos: 0.8, Válida até: 20-02-2020 
Modalidade: Curso de Formação, Destinado a: Professores do Grupo 410 do Ensino Secundário 

 

1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 

A Lógica no Ensino Secundário 
 
Modalidade: Curso de Formação 
Duração: 20 horas (e-learning - 12 horas síncronas + 8h assíncronas, atividades práticas) 
N.º de Créditos:  
Formadores: Domingos Faria (CFUL) e Luís Veríssimo (CFUL) 
Destinatários: Professores de Filosofia, Grupo de Recrutamento 410 
Local da Formação: Plataformas virtuais zoom e moodle 

 

2.  RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE 
PROPONENTE 

A lógica tem sido uma área algo negligenciada no ensino da filosofia ao nível do ensino 
secundário. Em nosso entender, o tratamento excessivamente superficial de alguns tópicos e 
a sua circunscrição programática a uma unidade curricular são dois aspetos que contribuem 
para que os alunos não compreendam a sua importância para a discussão argumentativa em 
geral e para a prática filosófica, propriamente dita, em particular. 
 
Assim, nesta ação propomos que, ao longo dos dois anos previstos para a lecionação da 
disciplina, seja transmitido aos alunos um conjunto mínimo de ferramentas lógicas, 
devidamente enquadradas e aplicadas à discussão de problemas ou argumentos filosóficos 
concretos, previstos nas orientações curriculares para a disciplina de Filosofia. Evitando, 
deste modo, uma visão da lógica como uma unidade estanque, aparentemente desligada do 
resto do programa e pouco útil para o trabalho filosófico desenvolvido dentro e fora da sala de 
aula. Para esse efeito, a formação dos docentes deverá incidir numa base robusta de 
competências lógico-filosóficas que favoreçam o desenvolvimento desse tipo de trabalho, de 
forma a potenciar as capacidades discursivas e argumentativas dos alunos. 
 
Espera-se ainda que os docentes desenvolvam recursos didáctico-pedagógicos adequados a 
um ensino eficaz e rigoroso da lógica, que possam posteriormente ser aplicados em contexto 
de sala de aula. 
 

 

3. DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 

Professores do Grupo 410 (Filosofia) 
 
 
 

 



 

 

4. OBJETIVOS A ATINGIR 

 Operacionalizar as noções de proposição, argumento e validade. 

 Negar proposições categóricas e hipotéticas. 

 Compreender as noções de variável proposicional, conectiva proposicional e âmbito. 

 Identificar os cinco operadores proposicionais verofuncionais da lógica proposicional 
clássica. 

 Traduzir e formalizar expressões da linguagem comum em fórmulas bem formadas da 
lógica proposicional clássica. 

 Representar as funções de verdade dos cinco operadores proposicionais 
verofuncionais da lógica proposicional clássica através de tabelas de verdade. 

 Avaliar a validade de formas argumentativas recorrendo a inspetores de 
circunstâncias. 

 Demonstrar a validade de formas argumentativas recorrendo a derivações. 

 Avaliar a validade de formas argumentativas recorrendo a árvores de refutação. 

 Debater alguns problemas que a lógica proposicional clássica enfrenta. 

 Produzir material didáctico-pedagógico vocacionado para o ensino da lógica. 

 

5.  CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Discriminando, na medida do possível, o número de horas de formação relativo 
a cada componente) 

1- Noções básicas de lógica: proposição, argumento e validade. (1 hora) 
1.1- Negação de proposições categóricas e hipotéticas 

2- Introdução à lógica proposicional clássica LPC (4 horas) 
2.1- Linguagem e formalização em LPC: variáveis proposicionais, conectivas, âmbito. 
2.2- A semântica da LPC: condições de verdade, consequência lógica, verdade lógica. 
       2.2.1- Tabelas de verdade 

3-  Métodos formais para testar a validade/invalidade em LPC (12 horas) 
3.1- Inspetores de circunstâncias.  
3.2- Algumas inferências válidas: Modus Ponens, Modus Tollens, silogismo hipotético e 
Leis de De Morgan. Negação dupla, contraposição e silogismo disjuntivo 
3.3- Algumas falácias formais: Falácias formais: falácia da afirmação do consequente, 
falácia da negação do antecedente 
3.4- Derivações 
3.5- Árvores de refutação e contramodelos.  

4- Alguns desafios para a LPC (3 horas) 
4.1- Paradoxos e contraexemplos para implicação material. 
4.2- Contraexemplos para o “modus ponens”. 
4.3- Tentativas de respostas para os desafios à LPC. 



 

 

6. METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO (Discriminar, na medida do possível, a tipologia das aulas a 
ministrar : Teóricas, Teórico/Práticas, Práticas, de Seminário) 

As sessões serão compostas por uma parte teórica e uma parte prática. Iniciam-se com a 
exposição teórica e demonstrativa dos conteúdos, por parte do formador, e com exemplos 
devidamente contextualizados. Segue-se uma exploração conjunta com os formandos dos 
conteúdos abordados. 
 
A formação será suportada por uma plataforma Moodle, de fácil acesso e utilização, cujo 
endereço será divulgado oportunamente e que conterá toda a documentação fundamental e 
de apoio. Esta plataforma proporcionará um espaço de reflexão e de partilha entre os 
formandos. As sessões síncronas serão realizadas com recurso à plataforma Zoom, de 
utilização fácil e intuitiva, cujo endereço será oportunamente divulgado. 
 
O formador estará disponível para esclarecer e apoiar os formandos em possíveis dificuldades 
na utilização destas plataformas. 
 
Nas sessões assíncronas, os formandos deverão, individualmente ou em grupo, realizar um 
conjunto diversificado de tarefas com recurso aos materiais disponibilizados para o efeito 
através da plataforma Moodle (como por exemplo: realizar exercícios de consolidação, ler e 
debater textos relevantes, discutir em fórum os problemas em consideração, produzir 
materiais e recursos didácticos vocacionados para o ensino da lógica, entre outras). 
 
 
 

PLANIFICAÇÃO DAS SESSÕES 

SESSÕES Síncronas Assíncronas Conteúdos 
1ª 2h30 2h30 Tópico 1 e 2 
2ª 2h30 1h Tópico 3.1 
3ª 2h30 2h Tópico 3.2, 3.3 e 3.4 
4ª 2h30 1h30 Tópico 3.5 
5ª 2h 1h Tópico 4 

TOTAL 12h 8h  
 

 



 

 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA ACÇÃO 

 

A ação de formação só irá funcionar com o número mínimo de 18 formandos (número 

máximo a admitir: 25 formandos). Os formandos são responsáveis por garantir que possuem 

conhecimentos básicos de informática e equipamento informático com ligação à internet e 

com webcam e micro. 

 

 

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

 
Itens sobre os quais deve incidir a Avaliação  
 
1- Acompanhamento contínuo e formativo do trabalho desenvolvido pelos formandos e 
grupos de trabalho nas sessões: participação; realização das tarefas nas sessões; produção 
de instrumentos de natureza pedagógica a serem realizados pelos formandos [50%]. 
 
2- Realização de um trabalho final sobre lógica proposicional [50%]. 
  

Os formandos são obrigados a participar em 2/3 das sessões síncronas e a realizar todas as 

tarefas propostas.  

 

De acordo com os critérios previamente estabelecidos, classificados na escala de 1 a 10, 

conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, com a menção 

qualitativa de:  

 

- 1 a 4,9 valores – Insuficiente  

- 5 a 6,4 valores – Regular  

- 6,5 a 7,9 valores – Bom  

- 8 a 8,9 valores – Muito Bom  

- 9 a 10 valores – Excelente  

 

 

9. MODELO DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

 

a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito pelo CFAE;  

b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito pelo CFAE;  

c) pelo Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos 

instrumentos avaliativos utilizados por formandos e formador. 
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