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Planificação de uma sequência didática

Filosofia 11º ano

Tema: Temas/Problemas da Cultura Científico-Tecnológica

Problema: Demarcação Ciência / Pseudociência

Tempo: 5 aulas de 90 minutos

Sessões síncronas e assíncronas

Recursos: Google Classroom, Zoom, Ferramentas do Gmail, Pocket e Padlet



Trabalho 
colaborativo

Pesquisa 
guiada

Diário de 
aprendizagem

Blogue

Pressupostos 

metodológicos

Artefacto a criar



5ª aula 

Assíncrona

Avaliação dos trabalhos

(Padlet)

4ª aula 

Síncrona

Esclarecimento de dúvidas

Próximas atividades (Zoom)

2ª e 3ª aulas 

Assíncronas

Realização das tarefas 

Acompanhamento e feedback 

(Classroom)

1ª aula 

Síncrona 

Definição dos objetivos, das 

atividades a realizar, formas 

de colaboração e de 

avaliação (Zoom)



Competências a promover

Informação e 

Comunicação

● Pesquisar informação

● Mobilizar informação de modo 

crítico

● Comunicar de forma adequada

Pensamento Crítico 

e Criativo

● Avaliar a informação com base 

em critérios específicos

● Tomar posição fundamentada

● Avaliar a credibilidade das fontes



Competências a promover

Relacionamento 

Interpessoal

● Trabalhar em equipa e em rede

● Cooperar e aceitar diferentes 

pontos de vista

Desenvolvimento 

Pessoal e Autonomia

● Estabelecer objetivos e planos de 

trabalho autónomos

● Monitorizar e Autorregular as 

suas aprendizagens



Competências a promover

Conceptualização
● Identificar os conceitos filosóficos

● Mobilizar os conceitos adequados 

para a compreensão do problema

Problematização ● Identificar o problema filosófico

● Justificar a sua pertinência 

filosófica



Competências a promover

Argumentação
● Avaliar argumentos

● Tomar posição fundamentada

Competências digitais

● Criar e comunicar informação em 

meios digitais

● Ser participante ativo no meio 

digital



Aprendizagens esperadas

3

Formula o problema da 

demarcação entre ciência e 

pseudociência

Justifica a sua pertinência 

filosófica 

Conhece as teses filosóficas 

sobre o problema em 

discussão

1

Pesquisa informação de acordo 

com critérios fornecidos

Avalia a credibilidade das 

fontes

Mobiliza informação de modo 

crítico e autónomo

2

Estabelece estratégias de 

investigação

Trabalha em equipa, 

coopera e aceita diferentes 

pontos de vista

Apresenta os resultados de 

forma clara e objetiva



Aprendizagens esperadas

6

Escreve no blogue com correção 

linguística e científica

Monitoriza e autorregula as suas 

aprendizagens de acordo com o 

feedback fornecido

Partilha as suas conclusões

4

Mobiliza os conceitos e 

teorias filosóficas para 

análise do problema em 

discussão

Confronta e avalia teses, 

argumentos e contra-

argumentos

Toma posição 

fundamentada

5

Cria e mantém um blogue 

pessoal ou de grupo onde 

partilha a informação 

recolhida, as suas 

interpretações, sínteses e 

conclusões sobre o tema

Aplica os critérios de 

sucesso fornecidos sobre 

“como construir um blogue 

com qualidade”



Sequência de atividades - 1ª aula
Organização do trabalho

• Constituição dos grupos pelo professor

• Definição de papéis

• Orientações gerais: objetivos, atividades a realizar

• Instrumentos de avaliação

• Critérios de sucesso

• Escolha dos subtemas

• Textos a ler (estes documentos podem ser disponibilizados ao aluno na Classroom)

Criar um blogue com a ferramenta Blogger.com 

Instruções aos alunos sobre “Como criar um blogue”, fornecer links e tutoriais

Início: https://www.blogger.com/about/?hl=pt-PT

https://www.blogger.com/about/?hl=pt-PT


Criar blogue e entrar com uma conta do Gmail



Dar um título ao 
blogue e escolher 
um endereço

Escolher o tema e 
clicar em 

“Criar blogue”



Vamos às definições e escolhemos o modo de partilha.
Podemos começar a publicar : clicar em mensagem nova.



Em Adicionar autores o criador do blogue convida os outros elementos do grupo e o professor. 
Ou, se for o professor a criar, convida os elementos do grupo.



Outras indicações
Escolher um tema apelativo. 

Personalizar com imagens escolhidas pelo grupo

Na primeira mensagem dar as boas vindas e apresentar os objetivos do blogue

Inserir etiquetas nas mensagens

Grafismo agradável sem excesso de estímulos visuais

Incluir hiperligações 

Incluir imagens, gráficos e vídeos pertinentes para o tema



Outras indicações
Escrever com correção

Respeitar os direitos de autor

Legendas e fontes das imagens utilizadas

Citações e Referências de acordo com as normas APA 6th

Testar a credibilidade de toda a informação recolhida

Verificar a credibilidade da informação partilhada

Página com toda a informação necessária para esta fase: https://www.aprendizinvestigador.pt/

https://www.aprendizinvestigador.pt/


Sequência de atividades - 2ª aula
Leitura e análise dos textos

Partilha dos textos com os alunos, com guiões de análise

Google Docs - permite que a análise seja feita colaborativamente e o professor 

pode avaliar o contributo de cada aluno; 

Textos disponíveis online

O problema da demarcação Ciência e pseudociência

O que diria Popper? Como sei que a Terra é redonda?

Para uma demarcação entre ciência e pseudociência

Lee McIntyre, o mentor da ciência na luta contra os negacionistas: "Os cientistas não estão habituados a defender os seus 

resultados"

https://criticanarede.com/cien_demarcacao.html
https://criticanarede.com/fciencia.html
https://visao.sapo.pt/opiniao/2019-11-05-o-que-diria-popper/
https://criticanarede.com/credulidade.html
https://criticanarede.com/fil_paraciencia.html
https://observador.pt/2019/11/06/lee-mcintyre-o-mentor-da-ciencia-na-luta-contra-os-negacionistas-os-cientistas-nao-estao-habituados-a-defender-os-seus-resultados/


Exemplo de partilha de texto no Google Docs e respostas dos alunos às questões do guião de 
análise



Também podem ser criadas perguntas na Classroom, com prazos de entrega e      
classificação.



Sequência de atividades - 3ª aula
pesquisa 

Cada grupo, em função do seu tema,  define as palavras-chave para iniciar a pesquisa de 

informação, inicia a pesquisa e pode registar os resultados numa ficha (Google Docs)



Criar conta no Pocket para guardar todas as páginas consultadas.
É muito útil para organizar as pesquisas por pastas (assuntos) e é um bom repositório das 

pesquisas realizadas. 



Sequência de atividades - 4ª aula 
Síncrona

Nesta fase os blogues já devem estar avançados. É necessário dar feedback.

Usar função “Comentário” nos blogues para dar feedback. 

Dar feedback geral em função dos critérios de sucesso disponibilizados, na aula 
síncrona.

Responder às dúvidas dos alunos.

Tarefas para a sessão assíncrona: ler os comentários, melhorar os blogues e 
fazer avaliação interpares no padlet que vai ser disponibilizado.



Exemplos
Feedback geral



Acompanhamento dos  blogues
Feedback específico



Acompanhamento e avaliação 

https://a2ca171b-d8e2-4593-af69-b91f65f9e7dc.filesusr.com/ugd/15b404_18449845507b4877a55d813d24424eea.pdf




https://a2ca171b-d8e2-4593-af69-b91f65f9e7dc.filesusr.com/ugd/15b404_602292eef6344a9592147906178cf681.pdf






Heteroavaliação pelos pares



http://bibliotecasaopedro.blogspot.com/2020/04/pesquisa-guiada-infografico.html
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