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1. DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
Filosofia com Crianças e Jovens – sua aplicação prática e transdiciplinar 

 
Nº Créditos: 1, Válida até: 27-02-2020 
Modalidade: Curso de Formação, Destinado a: Educadores de Infância e Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário 
 

 

2. RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA 
ENTIDADE PROPONENTE: PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO IDENTIFICADOS  
Promover a alteração do perfil do professor (e consequente alteração do perfil do aluno) 
elegendo a prática do diálogo em sala de aula (Comunidade de Investigação) como 
ferramenta para combater o absentismo e o insucesso escolar. Num mundo caracterizado 
pelo império da imagem e das novas tecnologias não há lugar para aulas essencialmente 
expositivas, nas quais o aluno não participa; é apenas espectador. Esta metodologia privilegia 
o perfil do aluno como co-construtor da aula ao promover um novo perfil de professor como 
moderador de uma discussão filosófica numa comunidade de investigação. 

 
 

3. DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 
Professores de todos os níveis e áreas de Ensino; Educadores de Infância. 

 

4. EFEITOS A PRODUZIR/OBJETIVOS 
Pretende-se que os formandos: 
- tomem conhecimento prático do que é uma comunidade de investigação; 
- se familiarizem com um novo paradigma do docente enquanto facilitador do diálogo por oposição 
àquele que detém inquestionável autoridade cientifica ( alguém que coloca estimulantes perguntas; 
não  necessariamente que saiba todas as respostas.); 
- estimulem a prática do questionamento juntos dos colegas e, mais tarde, junto dos seus alunos e que 
adquiram competências de moderação do diálogo; 
- aprendam a intervir (ou não intervir) na discussão filosófica; 
- cultivem e promovam junto dos restantes formandos (para que mais tarde o façam com seus alunos) 
uma atitude de tolerância perante diferentes pontos de vistas; 

- desenvolvam e , posteriormente, promovam o desenvolvimento de competência cognitivas, estéticas 
e de cidadania no âmbito de uma comunidade de investigação. 

- sejam capazes de promover um novo paradigma de perfil do aluno, reconhecendo a sua autonomia 
e responsabilizando-o pela autoria das suas ideias e das ilações ou consequências que delas possam 
decorrer; que o aluno seja alguém capaz de investigar pelos seus próprios meios para além da 
informação que possa adquirir na sala de aula. 

- que sejam capazes de zelar pelo respeito mutuo no seio de uma comunidade de investigação para 
que o promovam, igual e posteriormente, junto dos seus alunos. 

 



5. CONTEÚDOS DA AÇÃO –  
São conteúdos desta ação os fundamentos do programa de Filosofia com Crianças e Jovens – 

Crítica, Criatividade e Cidadania -, tal como ele foi criado por Matthew Lipman, assim como a 

sua aplicação, por parte do formando, mediante a sua facilitação/moderação de  uma sessão 

prática desta metodologia.  

Estratégias de sala de aula e diversificação de recursos possíveis;  

Estratégias de operacionalização dos materiais; 

A avaliação: seu papel e instrumentos no âmbito de Filosofia com Crianças e Jovens. 

Para os conteúdos estão previstas 10h teórico-práticas de formação; para as sessões 

facilitadas pelos formandos, 15 horas práticas às quais acrescem 7h30 para auto e 

heteroavaliação, em cada uma das referidas sessões. Para a preparação individual dos 

formandos na facilitação/moderação da sua sessão prática, estão previstas 15h horas (1h por 

cada formado, prévia à sua sessão prática). Esta carga horária tem por base o número máximo 

de formandos. 

 

6. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 
Esta ação de formação decorre num formato de e-learning, com sessões síncronas e assíncronas. As 
sessões teórico-práticas e as sessões práticas decorrem de forma síncrona; as sessões individuais de 
preparação, de forma assíncrona, em horário a combinar com cada formando. Todas as sessões 
síncronas decorrem em formato de comunidade de investigação. 
Os temas abordados nas sessões síncronas teóricas referem-se aos pressupostos subjacentes a esta 

metodologia, tal como enunciados por Matthew Lipman: pensamento crítico, pensamento criativo e 

pensamento interventivo ou cidadania (3 horas). Serão igualmente abordados aspectos se prendem 

com a avaliação (do aluno e auto-avaliação do professor) no contexto específico de filosofia com 

crianças e jovens; o que se entende por comunidade de investigação e quais as alterações que esta 

implica no perfil do professor, enquanto moderador; e do aluno, enquanto interveniente (3horas). As 

sessões teórico-práticas serão constituídas por uma primeira sessão por parte da formadora (de 

carácter exemplificativo) e da sua respectiva análise metodológica, em que se identificam os diferentes 

momentos em que consiste uma sessão de FcCJ (3 horas). O lugar do lúdico e/ou do experiencial será 

igualmente contemplado (1hora). As seguintes sessões práticas, para além da modelar facilitada pela 

formadora, consistem em sessões de FcCJ facilitadas/moderadas por cada um dos formandos, seguidas 

de auto e hetero-avaliação (1h.30, no total) x o número de formandos a frequentar. 

Quanto às sessões individuais de preparação, estas realizam-se de forma síncrona e individual e têm a 

duração de 1 hora x o número de formandos. 

A ação de formação só irá funcionar com o número mínimo de 12 formandos (número máximo a 

admitir: 15 formandos).  

Os formandos são responsáveis por garantir que possuem conhecimentos básicos de informática e 
equipamento informático com ligação à internet e com webcam e micro. 
 
A formação será suportada por uma plataforma Moodle, de fácil acesso e utilização e que conterá toda 

a documentação fundamental e de apoio. Esta plataforma proporcionará um espaço de reflexão e de 



partilha entre os formandos. As sessões síncronas serão realizadas com recurso à plataforma Zoom, 

incluíndo as sessões individuais. 

 

7. 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, de acordo com os 
critérios previamente estabelecidos, classificados na escala de 1 a 10, 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 
São considerados os seguintes elementos na avaliação dos formandos: 
o seu desempenho enquanto participante na Ação, nomeadamente, atendendo à sua qualidade de 
participação e, sobretudo, o seu desempenho enquanto moderador, bem como pela apreciação de 
respetivo relatório crítico. 
Os formandos são obrigados a participar em 2/3 das sessões síncronas e a realizar todas as tarefas 
propostas 

 

8. FORMA DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito;  
b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito;  
c) pelo Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos instrumentos 
avaliativos utilizados por formandos e formador. 
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