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

251. @Filosofia nas escolas: aprender e ensinar na era digital
(3 horas)
Destinatários
Docentes do grupo 410
Contextualização
O aumento significativo de tecnologias digitais
que se podem aplicar à educação exige uma
reflexão sobre os fundamentos pedagógicos e
didáticos desse uso, nomeadamente no âmbito
do ensino e aprendizagem da Filosofia. As
tecnologias digitais possuem um imenso
potencial facilitador das aprendizagens, mas a
concretização desse potencial mobiliza
fundamentos em teorias da aprendizagem e
modelos de avaliação que descentram o papel do
professor e colocam o aluno em ação.
Esta formação visa enunciar esses fundamentos
teóricos e exemplificá-los com situações práticas,
já executados pelos formadores, salientando-se
os impactos nas apendizagens dos alunos e nos
produtos e resultados obtidos.
Objetivos
 Enunciar os fundamentos pedagógicos do uso
de tecnologias digitais em educação.
 Explicitar em que consiste um modelo de
avaliação para as aprendizagens.
 Realçar o carácter potenciador das
tecnologias digitais na aprendizagem quando
suportadas em fundamentos pedagógicos e
didáticos.
 Explorar exemplos já monitorizados de acordo
com as Aprendizagens Essenciais dos 10.º e
11.º anos de escolaridade, salientando os
respetivos fundamentos pedagógicos e
didáticos e os resultados obtidos.

2. Fundamentos pedagógicos e didáticos para um
ensino da Filosofia com recurso a tecnologias
digitais.
3. Metodologias centradas no aluno para o
desenvolvimento de competências de
problematização, conceptualização e de
argumentação.
4. Exemplos práticos a partir das Aprendizagens
Essenciais com recurso a Plataformas de Gestão
de Aprendizagens e a outras aplicações digitais.
5. Fundamentação teórica e prática de uma
avaliação para as aprendizagens.
6. Exemplos práticos a partir das Aprendizagens
Essenciais com recurso a tecnologias digitais.
Calendarização
10 de outubro das 9h30 às 12h30
Local
Online – Plataforma Zoom da Associação de
Professores de Filosofia
Formador
Sérgio Lagoa
Formadora Convidada
Isabel Bernardo
Inscrições
http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.ph
p

Conteúdos
1. Modalidades de ensino com suporte digital:
clarificação de conceitos.
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