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1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
 
Ética da virtude 
 

 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES 
DA ENTIDADE PROPONENTE: PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 
IDENTIFICADOS  
 
A Filosofia tem um corpo teórico extenso e uma análise dos problemas éticos da sociedade 

atual mostra-nos que subjacentes a estes estão conceitos filosóficos que se incorporaram no 

modo como nos pensamos enquanto agentes. Fornecer instrumentos teóricos para pensar as 

questões que interpelam as sociedades contemporâneas e os indivíduos e criar condições de 

aprendizagem para que estes instrumentos possam ser analisados de forma crítica, 

nomeadamente na sua capacidade de nos permitir ler a realidade e fundamentar a nossa 

ação, eis o papel fundamental e, único, do conhecimento filosófico no currículo para o século 

XXI, nomeadamente no currículo do Ensino Secundário.  

Porém, a formação contínua de professores em Portugal não tem, nos últimos anos, 

proporcionado aos professores o acesso regular a formação creditada que lhes permita 

abordar e / ou aprofundar o conhecimento filosófico de temas que são significativos para 

pensar o mundo contemporâneo e que permitam ao professor contextualizar e densificar o 

conhecimento a partir do qual fazem a gestão do curriculo, nomeadamente no que se refere a 

pensamento filosófico contemporâneo.  

Com esta ação pretende-se, assm, por um lado, que os formandos consolidem e aprofundem 

a seu conhecimento filosófico em áreas relevantes no curriculo da disciplina de Filosofia e, por 

outro, que em trabalho colaborativo, planifiquem e elaborem recursos didáticos aplicáveis em 

sala de aula e que mobilizem os alunos enquanto aprendentes ativos, autónomos, críticos e 

dotados de um pensamento complexo. 

Os recursos a produzir pelos formandos serão ainda coletivamente discutidos (quanto à sua 

consistência teórica, à sua adequação didática e ao seu potencial pedagógico) em trabalho 

assíncrono. A objetivo é que os recursos a elaborar funcionem como casos práticos que 

suscitem perplexidade nos alunos, de modo a que estes sejam capazes de discutir teorias 

filosóficas e de as usar enquanto instrumentos de leitura e compreensão do mundo. 

 
 

3. DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 
Professores do grupo 410 (Filosofia) 
 

 

4. EFEITOS A PRODUZIR/OBJETIVOS 
Pretende-se que os formandos: 
- Estabeleçam a diferença entre um modelo deontológico da ética e um modelo de ética das 
virtudes. 
- Apreendam os principais conceitos da ética da virtude em Aristóteles. 
-  Comentem excertos da “Ética a Nicómaco” de Aristóteles. 
- Analisem a abordagem de A. MacIntyre da desvalorização da noção de finalidade nas éticas 
moderna e contemporânea. 
- Produzam, colaborativamente, planificações e materiais a serem usados em sala de aula 



com os alunos. 
- Concebem e discutam, colaborativamente, recursos didáticos que coloquem os alunos num 
papel ativo de aprendizagem. 

 

5. CONTEÚDOS DA AÇÃO – 20 horas 
 
A. Apresentação, organização e planeamento da ação (30 minutos síncrono) 
- Objetivos a alcançar e conteúdos a tratar 
- Metodologia adotada: organização do trabalho a desenvolver 
- Recursos: documentação de apoio e textos de referência 
 
B. Trabalho teórico 

Temas 
I. A especificidade de uma ética da virtude: resposta à pergunta “como devo 

viver?” e não tanto à questão “o que devo fazer?”. Platão e Aristóteles. 
(1h30min síncrona + 1h assíncrona) 
 

II. Aristóteles e os conceitos fundamentais de uma ética da virtude: felicidade 
(eudaimonia), fim (telos), prática (praxis), potência ou faculdade (dunamis), 
natureza (physis), disposição (exis), e escolha ou decisão deliberada 
(proairesis). (2h30min síncronas + 1h assíncrona) 

 
III. A definição aristotélica de “virtude” (Ética a Nicómaco, 1107a) e os seus 

componentes.  (1h30min síncrona + 1h assíncrona) 
 

IV. Depois do “fim”: o problema da ética depois da virtude. (2h síncronas + 1h 
assíncrona) 

 
Síntese no que respeita ao trabalho teórico (12 horas): 7,5 horas síncronas (exploração 

temática) + 4 horas assíncronas (leituras) + 30 minutos de introdução à ação de 

formação. 

 

C. Trabalho prático (8 horas) 

 4,5 horas assíncronas para elaboração e discussão, ao longo das sessões, de 

planos e recursos didáticos 

 2 horas assíncronas para elaboração de trabalho final individual 

 1,5 hora síncrona para apresentação e discussão dos trabalhos individuais. 

Total: 20 horas 

 

6. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 
Haverá sessões teóricas, sessões práticas e sessões mistas (teórico-práticas). 
Todas as sessões teóricas serão sessões síncronas em plataforma Zoom (plataforma 
acessível e fiável).  
As sessões teóricas destinam-se a explorar, nomeadamente a partir da análise comentada de 
textos, os temas filosóficos elencados. 
 
As sessões práticas serão sessões assíncronas, realizadas com recurso à plataforma Moodle.  
Estas sessões destinam-se à apresentação e discussão de planos e recursos didáticos a 
serem elaborados em grupos de trabalho, encarando a plataforma Moodle como um espaço 
de reflexão conjunta.  Os formadores farão o acompanhamento dos trabalhos, nomeadamente 
moderando o debate e dando apoio na elaboração dos planos e recursos didáticos. 
 
No âmbito da realização dos trabalhos práticos, e respetiva avaliação, haverá ainda lugar a 

uma sessão síncrona na plataforma Zoom de apresentação e defesa dos trabalhos individuais, 

cumprindo-se o estabelecido na alínea c), do ponto n.º 3, do capítulo 8 do Regulamento para 



acreditação e crditação de ações de formação contínua. 

 
O recurso às plataformas Zoom e Moodle é da maior importância para os muitos professores 
espalhados pelo país que se encontram geograficamente afastados dos Centros de 
Formação, onde este tipo de oferta formativa, já de si tão escassa, é oferecido. Trata-se de 
optar pelo meio que melhor se ajusta a uma desejável democratização da oferta de formação 
numa área com implicações diretas no desenvolvimento da atividade profissional dos 
professores da disciplina de Filosofia.    
 
A ação só se realizará com um mínimo de 15 formandos e terá um máximo de 22 formandos. 

 
 

7. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA DA AÇÃO 

 Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das sessões síncronas e a realizar todas as 
tarefas propostas. 

 Cada formando garante um domínio mínimo de ferramentas TIC, assim como posse 
de um PC com câmara web e micro. 
 

 
 

8. REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
Avaliação quantitativa de 1 a 10 valores, de acordo com a Carta Circular CCPFC-3/2007. A 
aprovação no Curso dependerá da obtenção de classificação igual ou superior a 5 valores e 
da frequência mínima de 2/3 do total de horas da acção e de acordo com os critérios 
previamente estabelecidos, 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. 
 
Os formandos serão avaliados numa escala de 1 a 10 valores, de acordo com os seguintes 
elementos de avaliação e respetivas ponderações: 
- participação nas sessões síncronas nos debates assíncronos (30%) 
- elaboração de planificação e materiais (40%) 
- trabalho individual solicitado (30%)  
 

 

9. FORMA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
A. Avaliação dos formandos - ficha a preencher pelos formandos (modelo do CFAE) e a enviar 
ao CFAE no ato de entrega do relatório individual. 
B. Relatório final dos formadores. 
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