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

O Trabalho filosófico: partilha de práticas | Edição 2021 
(6 horas) 

 
Destinatários 

Docentes do grupo de recrutamento 410 
 
Contextualização 

No contexto do Decreto-Lei 55/2018, de 6 de 
julho o professor assume-se como um co-gestor 
do currículo. Se é certo que as Aprendizagens 
Essenciais e o Perfil dos alunos à saída da 
escolaridade obrigatória estabelecem balizas e 
metas, não há caminhoa traçados à partida. É na 
flexibilidade dos percursos que se controem em 
cada sala de aula que a capacidade criativa dos 
professores se pode manifestar em pleno. 
O trabalho filosófico: partilha de práticas, agora 
na sua terceira edição, é um ciclo temático 
promovido pela APF com o intuito de divulgar e 
colocar à discussão práticas de sala de aula 
criativas, inovadoras, centradas nos alunos e 
capazes de promover aprendizagens 
significativas. 
No presente ano leitvo, o tema definido é “O 
trabalho filosófico: experiências de ensino 
híbrido”. 
 
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, 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 

As dimensões estética e religiosa – dois desafios 
para uma experiência de aprendizagem em 
autonomia 
As aventuras do Eustáquio pela Filosofia online 
FORA DA CAIXA. Aprender Filosofia em 
contramão – uma experiência de partilha de 
aulas online 
A rede digital na sala de aula 
 
Calendarização 

- 08 de novembro, das 21:00 às 22:30  
- 15 de novembro, das 21:00 às 22:30  
- 22 de novembro, das 21:00 às 22:30  
- 29 de novembro, das 21:00 às 22:30  
 
Local 

Online – Plataforma Zoom 
 
Formador 

Sérgio Lagoa 
 
Inscrições 

Associação de Professores de Filosofia 
https://apfilosofia.org/evento_seminario/ciclo-
tematico-o-trabalho-filosofico-partilha-de-
praticas-online/ 
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