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Atividade de Formação de Curta Duração 
(Despacho n.º 5741/2015) 

O Trabalho filosófico: partilha de práticas | Edição 2020 
(4 horas) 

 
Destinatários 

Docentes do grupo de recrutamento 410 
 
Contextualização 

A avaliação dos resultados da primeira edição 
deste ciclo temático, concluído em novembro de 
2019, evidenciou uma clara recetividade dos 
professores a uma formação com este perfil, 
mostrando existir algum desconhecimento acerca 
de muito boas práticas pedagógicas 
implementadas nas escolas portuguesas.   
Por outro lado, a necessidade de reconversão da 
práxis docente, fruto duma inesperada utilização 
regular do Ensino a Distância ditada pela crise 
pandémica que obrigou à redefinição do terço 
final do ano letivo, obrigou à construção de 
dispositivos de aprendizagem consonantes com a 
dinâmica pedagógica instalada, claramente 
diferente da de uma aprendizagem realizada 
predominantemente em regime presencial, e 
potencialmente criadores duma maior qualidade 
educativa (mesmo, com as necessárias 
adaptações, em futuro contexto de sala de aula). 
Pretende-se, assim, criar condições 
possibilitadoras de divulgação do trabalho 
realizado, já monitorizado e eventualmente já 
reconstruído, visando reforçar a criação duma 
comunidade de aprendizagem de professores de 
Filosofia que alicerce o crescimento profissional 
no trabalho colaborativo regular. 
Concomitantemente, considera-se que o acesso a 
uma diversidade de instrumentos e contextos de 
aplicação, contribuirá, decisivamente, para o 
aperfeiçoamento de recursos melhor adaptados 
às ações estratégicas de ensino sugeridas pelas 
Aprendizagens Essenciais de Filosofia, em 
articulação com o desenvolvimento das 
correspondentes competências do Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
 
Objetivos 

● Explorar os princípios pedagógicos e 
metodológicos da autonomia e flexibilidade 
curricular e o papel da Filosofia no currículo do 
ensino secundário face ao Perfil dos Alunos à 
Saída da Escolaridade Obrigatória. 
● Apresentar exemplos de práticas de ensino já 
monitorizadas ou a aplicar, centradas nas 
atividades dos alunos e potenciadoras de 
aprendizagens significativas. 
● Fomentar o trabalho colaborativo entre pares 
através da partilha de experiências e recursos 
didáticos construídos no âmbito da atividade 

profissional dos docentes. 
● Promover a discussão dos fundamentos 
didático-pedagógicos e a análise de resultados 
dos dispositivos construídos. 
Conteúdos 

1. Integração curricular entre a Filosofia e 
demais disciplinas do currículo 

2. Filosofia e Cidadania e Desenvolvimento 
3. A aula de Filosofia como um laboratório 
4. Ensaio Filosófico 
5. Metodologias ativas no ensino e 

aprendizagem da Filosofia e ensino a 
distância. 

Calendarização 

- 02 de novembro, das 21:00 às 22:00 (1h)  
- 09 de novembro, das 21:00 às 22:00 (1h)  
- 16 de novembro, das 21:00 às 22:00 (1h)  
- 23 de novembro, das 21:00 às 22:00 (1h)  
 
Local 

Online – Plataforma Zoom 
 
Formador 

Sérgio Lagoa 
 
Inscrições 

Associação de Professores de Filosofia 
http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php 


