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Programa da Ação de Formação n.º 53 – 2018/2019_PD 
O trabalho filosófico e o currículo do ensino secundário (regime de b-learning) (CCPFC/ACC-101403/18) 

 

Modalidade Curso de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-101403/18 

N.º horas acreditadas/Duração 25 horas 

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e releva 
para a área científica e pedagógica (artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro) 
dos professores do grupo 410 

Formadores Isabel Bernardo e Sérgio Lagoa 

Destinatários Professores do grupo 410 

Local da Formação Sessão Presencial: Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz 

Inscrições: 
As inscrições são efetuadas online até ao dia 21 de janeiro de 
2019, em https://goo.gl/forms/HpGhzvm91CWLL4gb2 
 

Critérios de seleção dos formandos: 
1. Docentes de Unidades Orgânicas associadas do CFAE Beira 
Mar; 
2. Docentes de Unidades Orgânicas não associadas do CFAE 
Beira Mar; 
3. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
A Filosofia é determinante no desenvolvimento do aluno como 
agente transformador de si e do mundo, dotado de uma forte 
consciência epistémica, ética, política e estética. Para se 
alcançar este desiderato a gestão do currículo tem de ser 
centrada na aprendizagem, o que tem se ser pensado face ao 
Perfil do Aluno e à crescente hibridização dos espaços de 
aprendizagem. Além disso, e tendo em conta as orientações do 
CEBS, é necessário produzir recursos didáticos que incorporem 
a avaliação formativa e a coloquem ao serviço da 
aprendizagem. Por fim, ao propor-se uma formação na 
modalidade de b-learning, pretende-se:- abranger docentes 
em exercício num território mais alargado; - familiarizar os 
docentes com suportes digitais, criando um ambiente de 
aprendizagem similar ao que pode ser desenvolvido com os 
alunos. 
 

Objetivos/Efeitos a produzir: 
- Reflitam sobre o papel das AE da disciplina de Filosofia 10/11 
no currículo do século XXI e o seu contributo para o Perfil do 
Aluno. 
- Discutam pressupostos pedagógicos inerentes ao 
desenvolvimento de competências; 
- Reflitam sobre o papel do professor na gestão do currículo 
para o século XXI e sobre as competências profissionais 
associadas; 
- Apliquem modelos e metodologias centrados no aluno e 
conceitos básicos de literacia da informação e da literacia 
digital. 
- Planifiquem e criem recursos educativos diversificados que 
incorporem os princípios pedagógicos e metodológicos 
trabalhados e que possam vir a partilhados como recursos 
educativos abertos. 
- Apreendam por ambientação elementos básicos de 
construção de contextos digitais de aprendizagem. 
 

Conteúdos: 
1. Apresentação, organização e planeamento da ação (2 horas 
presenciais) 
- Objetivos a alcançar e conteúdos a tratar 
- Metodologia adotada: organização do trabalho a desenvolver 
- Ambientação no uso das plataformas para sessões e trabalho 
síncrono e assíncrono à distância 

- Recursos: documentação de apoio e textos de referência 
- Produtos finais a elaborar e avaliação da formação e dos 
formandos. 
Secção A. Desafios para o ensino na Filosofia num currículo do 
século XXI (5 horas de trabalho presencial) 
1. O papel da Filosofia no currículo do século XXI e o Perfil do 
aluno à saída da escolaridade obrigatória. 
2. A especificidade do trabalho filosófico e dos instrumentos 
lógicos e argumentativos da Filosofia 
3. Desafios ao ensino da Filosofia 
Aprendentes independentes, pensamento crítico e 
competências do trabalho filosófico. 
4. Desenvolvimento profissional dos professores no currículo 
do século XXI. 
Secção B. Metodologias pedagógicas para o currículo do século 
XXI (7 horas de trabalho síncrono + 2 horas de trabalho 
assíncrono autónomo) 
1. Aprendizagem com base em investigação e em resolução de 
problemas: conceitos e exemplos a partir das Aprendizagens 
Essenciais. 
2. Recursos para a aula de Filosofia 
2.1. Recursos digitais abertos e licenças Creative Commons 
2.2 O uso do texto filosófico e de outros recursos (vídeo, 
cinema, teatro, pintura, aplicações digitais…) para o 
desenvolvimento de um aprendente independente. 
Secção C. Avaliação formativa (6 horas de trabalho síncrono + 
3 horas de trabalho assíncrono autónomo) 
1. Conceitos e fundamentos para um ensino-avaliação-
aprendizagem. 
2. Análise crítica de recursos didáticos de Filosofia já existentes 
a partir dos conceitos teóricos explorados. 
3. Planificação de atividades e de recursos de aprendizagem 
para a aplicação de uma avaliação formativa; análise crítica 
dos recursos produzidos e da sua aplicação. 
7 horas presenciais (apresentação e secção A) 
13 horas síncronas na plataforma Zoom: (Secções B e C) 
5 horas assíncronas na Plataforma Moodle com trabalhos 
sobre os tópicos das secções B e C, a apresentar e discutir nas 
sessões síncronas por videoconferência. 
 

Cronograma: 
 

Sessão Data Horário 
N.º 

Horas Regime 
1 02.02.19, sábado 09:30–13:00 3:30 Presencial 
2 02.02.19, sábado 14:30–18:00 3:30 Síncrona, online 
3 08.02.19, sexta-feira 17:30–21:00 3:30 Síncrona, online 
4 09.02.19, sábado 09:30–13:00 3:30 Síncrona, online 
-- 11.02.19 a 22.02.19 Trabalho assíncrono, online, Moodle 
5 23.02.19, sábado 09:30–12:30 3:00 Síncrona, online 
-- 25.02.19 a 01.03.19 Trabalho assíncrono, online, Moodle 
6 02.03.19, sábado 09:30–12:30 3:00 Síncrona, online 

Total 25:00  
 

Mais informações em: 
https://apfilosofia.org/2018/07/17/o-trabalho-filosofico-e-o-curriculo-do-ensino-
secundario-novembro-de-2018-b-learning/ 
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