
Muitos dos professores que atualmente se encontram a lecionar a 

disciplina de Filosofia sairão do sistema educativo dentro de 5 a 10 

anos letivos. Fazem parte de um grupo que desenvolveu a sua 

profissionalidade docente numa escola que se desenhou após o 25 de 

abril de 1974. Uma escola que se foi sucessivamente abrindo a todos 

os alunos e que foi sofrendo constantes pressões sociais para 

responder com qualidade e exigência. Essas pressões são 

decorrentes, por um lado, do acolhimento de todos, 

independentemente dos seus obstáculos a uma aprendizagem bem 

conseguida (uma escola inclusiva); por outro lado, decorrem de uma 

crescente digitalização da informação e das redes sociais que 

implicam novos modos de estar, de ser, de aprender e que se 

apresentam à escola como uma necessidade, mas também se 

oferecem como desafios. Esta última forma de pressão social sobre a 

escola tornou-se muito mais visível com os eventos recentes e parece 

ter despoletado a hibridização há muito anunciada do ensino. Se 

muitas escolas portuguesas já tinham abraçado a hibridização do 

ensino há muito, muitas outras, e muitos atores sociais, confundem a 

utilização de tecnologias educativas digitais em sala de aula com a 

total virtualização do ensino. Não se colocando, portanto, em questão 

a continuidade do ensino presencial, aos que agora se encontram na 

fase final da sua carreira docente surge um amplo e complexo 

conjunto de desafios.

O desafio de tornar o ensino da Filosofia inclusivo, sem se perder um 

milímetro da qualidade, da exigência e da especificidade teórica dos 

problemas, conceitos e das teorias filosóficas.

O desafio de continuar a implementar um processo flexível, 

interdisciplinar e centrado na qualidade das aprendizagens que junta, 

à excelência teórica do campo disciplinar da Filosofia, a necessidade 

da excelência das práticas curriculares e metodológicas.

O desafio de incorporar de modo útil as tecnologias digitais, 

tornando-as verdadeiramente em  tecnologias de educação. É um 

desafio complexo, porque estas não são apenas mais um 

instrumento, mas são um meio que, para se usar utilmente, exige 

uma mudança significativa no “ser professor”.

O desafio de participar na vida da escola, reforçando a importância do 

papel de todos nas tomadas de decisão que numa escola afetam o ato 

educativo, voltando a tornar as escolas em verdadeiros espaços de 

vivência de cidadania democrática.

Enfim, o desafio de deixar um legado à próxima geração de 

professores de Filosofia. Professores que, não sendo novos, não 

tiveram ainda a possibilidade de ter uma carreira, de investirem no 

“ser professor” com o horizonte que só a estabilidade profissional 

permite.

É nossa vontade que a Associação de Professores de Filosofia 

contribua para que todos consigamos, com sucesso, lidar com estes 

desafios.

Contactos e meios de difusão

Telefone: 239 704 072
E-mail: apfilosofia@sapo.pt
Web: www.apfilosofia.org
Facebook
Google+
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Rua Jorge Mendes,
Urbanização Rego do Bonfim,
Lote 1 - n.º 5, r/c esquerdo
3000-448 Coimbra
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Em 2020, o 34.º Encontro de Filosofia regressou a Coimbra.

Na tarde do Dia 1, 28 de fevereiro, 190 alunos oriundos de 4 escolas 

com ensino secundário da cidade de Coimbra assistiram à 

conferência “Filosofia e Educação numa sociedade cultural e 

globalizada” proferida por João Maria André que moderou, em 

seguida, uma Assembleia de Estudantes, onde 11 estudantes 

efetuaram apresentações subordinadas ao tema “Filosofia, educação 

e sociedades justas”.

A dramatização “Quem era Sofia?”, por Diogo Carvalho, ditou o 

encerramento dos trabalhos do primeiro dia. A colaboração dos 

professores de Filosofia e as parcerias com a Rede de Bibliotecas 

Escolares e a Imprensa Nacional Casa da Moeda foram fundamentais 

para a concretização do primeiro dia de trabalhos.

Assembleia de Estudantes do Ensino Secundário subordinada ao tema 
“Filosofia, educação e sociedades justas” – Teatro Paulo Quintela | FLUC  

Ao longo do dia 29 de fevereiro, no Anfiteatro I da Faculdade de Letras 

da Universidade de Coimbra, decorreram seis conferências seguidas 

de debate. Educação, ética, ambiente, Internet e política foram os 

temas centrais.

Acreditado na modalidade de Ação de Formação de Curta Duração 

(6h), a presença de cerca de 80 professores traduziu-se, nos debates, 

numa interessante diversidade de perspetivas. 

A conferência de abertura, “Educar en una ciudadanía cordial para el 

siglo XXI” proferida por Adela Cortina, da Universidade de Valência, 

gerou um agrado consensual e significativo junto dos participantes. 

Isabel Baptista, da UCP (Porto), discorreu acerca da “Ética do rosto e 

racionalidade educacional”. A apresentação de Viriato Soromenho 

Marques, da FLUL, no âmbito do ambiente, uma das suas 

especialidades, encerrou os trabalhos da manhã.

O período da tarde contou com intervenções representativas dos 

percursos académicos e profissionais dos convidados: Domingos 

Faria (FLUL) apresentou a comunicação “Como lidar com o 

desacordo? Lições para uma filosofia da educação”, Cecília Tomás 

(CEFI da Universidade Católica) proferiu a conferência “Desafios

éticos da Internet de todas as coisas: na senda da personalização em 

educação” e Luís Umbelino (FLUC) encerrou o Encontro com a 

conferência “Mentes insanas em corpos insensatos. Educar na época 

da desinformação”.

De acordo com dados recolhidos na avaliação, este evento foi 

considerado motivador para o desempenho profissional dos 

docentes, tendo a multiplicidade de abordagens sido considerada 

estimulante.  

Conferência “Uma Crise que não sabemos pensar? Educar no Século da Crise 
Ambiental e Climática” por Viriato Soromenho Marques 

Destinado à divulgação da investigação 

filosófica mais recente, a Apf deu início 

ao ciclo temático O Estado da Arte. A 

primeira edição decorreu de 29 de 

outubro a 19 de novembro de 2019 com 

Artur Galvão, Cecília Tomás, Joaquim 

Escola e Sofia Miguens. 

As intervenções centraram-se nas áreas 

da Filosofia do Conhecimento, Filosofia 

e Tecnologia e Filosofia de Género. As 

apresentações encontram-se acessíveis 

AQUI.

Foram implementadas duas ações de formação creditadas, 

Descartes e Hume à luz da teoria do Conhecimento como Crença 

Justificada (CVJ) e O conceito de arte: as diferentes propostas de 

definição.  Reservadas à dinamização de estudos filosóficos 

promotores da atualização e aprofundamento do conhecimento 

especializado dos professores, realizaram-se de março a maio, na 

modalidade de Cursos de Formação em e-Learning, num total de 45 

formandos e 75 horas de formação.

PENSAR A FILOSOFIA

O ESTADO DA ARTE
Primeira edição 2019 (4h)

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM FILOSOFIA

https://apfilosofia.org/colaboracoes-2/

34.º ENCONTRO DE FILOSOFIA
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AÇÕES DE FORMAÇÃO

PENSAR O ENSINO DA FILOSOFIA

Entre os meses de novembro de 2019 e fevereiro de 2020 foram implementadas quatro ações 

de formação creditadas, em e-Learning, de âmbito pedagógico e didático.

DESIGNAÇÃO DAS AÇÕES DE
FORMAÇÃO

Lógica e Filosofia

O Ensaio filosófico: um dispositivo
didático-pedagógico

Avaliar em Filosofia

A Filosofia no Currículo do Ensino
Secundário

N.º DE
EDIÇÕES

N.º DE
HORAS

N.º DE
FORMANDOS

1 25 22

2 25 28

1 25 22

1 25 20

Também em e-Learning, mas na modalidade de Curta Duração, decorreu de 6 a 17 de abril a 

formação em formato de webinar “O ensino da Filosofia em e-Learning”. Previstas duas 

sessões, e tendo-se inscrito 500 colegas, foram realizadas seis sessões. Efetivaram presença

expressivista da arte” e Teresa Cristóvão 

partilhou a comunicação “Filosofar com 

falácias?”.

Com outras modalidades de formação e 

articulação com associações congéneres e 

outras entidades parceiras, a oferta formativa 

da Apf contemplou ainda outras propostas.

cerca de 350 formandos. Nas 

sessões, Sérgio Lagoa expôs os 

fundamentos didático-pedagógicos 

do EaD, a que se seguiram as 

intervenções de Teresa Morais e 

Isabel Bernardo, que partilharam 

com os participantes exemplos de 

sequências de aprendizagem já 

implementadas.

No segundo dia do evento realizaram-se 10 

workshop interdisciplinares, em regime de 

rotatividade nos turnos da manhã e da tarde. 

Estas sessões, muito centradas no trabalho 

colaborativo e na partilha de dispositivos 

didáticos implementados pelos 

dinamizadores, permitiram aos formandos 

analisar e produzir vários recursos, em 

consonância com as linhas de orientação 

traçadas para o evento.

Sessão de trabalho em Workshop | 12 outubro 2019 – 
AE de Montemor-o-Velho

Em regime de webinar online, decorreu de 28 

de outubro a 18 de novembro de 2019 a 

primeira edição do ciclo temático O trabalho 

filosófico: partilha de práticas. Durante 

uma hora, professores de várias regiões do 

país apresentaram dispositivos didáticos 

construídos no âmbito da autonomia e 

flexibilidade curricular e representativos de 

práticas docentes descentradas do ensino 

magistral e articuladas com os 

conhecimentos, competências e capacidades 

previstas nas Aprendizagens Essenciais de 

Filosofia e no Perfil dos Alunos.

As apresentações partilhadas versaram sobre 

“A controvérsia construtiva como dispositivo 

didático-pedagógico promotor de 

competências argumentativas”, “A 

cooperação como inovação pedagógica”, 

“Uma aprendizagem experiencial da 

Filosofia” e as propostas de integração 

curricular “Desafios do Cérebro” (Psicologia B) 

e entre as disciplinas de Filosofia e Português 

e a componente curricular de ‘Cidadania e 

Desenvolvimento’.

No decorrer das sessões, os autores dos 

dispositivos e os 22 formandos envolveram-se

O TRABALHO FILOSÓFICO: PARTILHA
DE PRÁTICAS
Primeira edição 2019 (4h)

Contemplou intervenções científicas e 

científico-pedagógicas, tendo os palestrantes 

desta última categoria partilhado com os 

participantes dispositivos didáticos 

construídos por si para a exploração de 

conteúdos das AE de Filosofia: Sara Raposo e 

Carlos Pires simularam “Um diálogo filosófico 

na sala de aula: a favor e contra a existência 

de Deus”, Paula Gabbelieri apresentou a sua 

proposta de lecionação d’ “A teoria

O encontro de Montemor-o-Velho, 

co-organizado com a APPBG (Associação 

Portuguesa de Professores de Biologia e 

Geologia), a APLG (Associação de Professores 

de Latim e Grego) e a SPF (Sociedade 

Portuguesa de Filosofia) e realizado a 11 e 12 de 

outubro, abriu com um conjunto de palestras 

proferidas por representantes da tutela (DGE 

e IAVE, I. P.), Hélder Pais, Paula Simões e Maria 

do Céu Roldão, a última na qualidade de 

especialista em currículo, a que se seguiram 

debates com o auditório constituído por cerca 

de 200 professores, 153 dos quais viriam a 

obter certificação.

O Encontro Nacional de Professores 
de Filosofia 2019 realizou-se a 6 de 
setembro em Santarém, com a 
presença de 61 participantes, e em 
parceria com a SPF (Sociedade 
Portuguesa de Filosofia) e o CFAE 
da Lezíria do Tejo. 



num trabalho colaborativo em prol da defesa da qualidade do ensino da Filosofia.

Recursos disponíveis AQUI.

www.apfilosofia.org

Destas ofertas, oito decorreram em modalidade de e-Learning, o que se tem revelado uma 

aposta ganha, quer pelo grau de adesão quer pela possibilidade de fazer chegar aos 

professores, em qualquer local do país, formação especializada em Filosofia.

A formação creditada, nas modalidades de curso ou de curta duração, com 
maior pendor pedagógico-didático, permitiu 720 creditações em 219 horas 
de formação no total.

MODALIDADE

Presencial
Curta Duração

Presencial
Curso

e-Learning
Curso

e-Learning
Curta Duração

DESIGNAÇÃO
N.º DE
HORAS

N.º DE
FORMANDOS

Encontro Nacional de Professores
de Filosofia 2019 6 61

Autonomia e Flexibilidade:
integração e avaliação curricular

12 153

Lógica e Filosofia 25 22

O Trabalho filosófico: partilha de
práticas

4 22

e-Learning
Curso

e-Learning
Curta Duração

e-Learning
Curso

e-Learning
Curso

Ensaio filosófico: um dispositivo
didático-pedagógico | Turmas 1 e 2 50 28

O estado da arte 4 10

Avaliar em Filosofia 25 21

A Filosofia no Currículo do Ensino
Secundário

25 20

e-Learning
Curta Duração

e-Learning
Curso

O ensino da Filosofia em
e-Learning | 6 turmas 18 353

O conceito de arte: as diferentes
propostas de definição | Turmas 1 e 2

50 30

Totais 219 720

PORQUÊ APRENDER?

Concretizou-se, a 9 de outubro de 2019, uma sessão subordinada ao tema “Porquê aprender 

matemática e ciências?”. No Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, as intervenções, 

centradas na Biologia, na Matemática e na Física e apresentadas, respetivamente, por João 

Gomes, Nelson Gomes e Liliana Ferreira, destacaram as potencialidades destas ciências para a

compreensão do universo e da vida, a 

resolução de problemas e o desenvolvimento 

de competências de análise e discussão.  

Mais informações acerca do teor destas 

intervenções AQUI.

Respondendo a solicitações da 

Assembleia da República a Apf, nos 

últimos meses, emitiu pareceres sobre 

propostas legislativas relativas à 

”Gratuitidade dos manuais escolares para 

os alunos que frequentam a escolaridade 

obrigatória na rede de ensino público do 

Ministério da Educação” e ao “Modelo de 

gestão das escolas”.

Desde a publicação do último Boletim, a 

Apf emitiu pareceres relativos às Consultas 

Públicas das Aprendizagens Essenciais 

(AE) das disciplinas de Psicologia e de 

Psicologia e Sociologia e finalizou, com as 

Associações de Professores parceiras, a 

versão para discussão pública das AE de 

Área de Integração. Deu-se, assim, 

continuidade ao trabalho de elaboração 

das AE solicitado pelo Ministério da 

Educação e orientado pela ANQEP, I. P..

No âmbito do E@A, a Apf respondeu à 

solicitação que a Direção Geral de 

Educação endereçou às Associações de 

Professores e está a apoiar a validação de 

vídeos nas áreas da Filosofia e Psicologia e 

que são propostos por professores para o 

projeto “ComunidadeYouTube#EstudoEmCasa”.

A Apf continua a fazer parte do Conselho 

Científico e do Conselho Geral do IAVE, IP., 

nos termos da legislação aplicável.

A construção das AE dos Cursos 

Profissionais implicou um trabalho 

colaborativo com Associações de 

Professores e Sociedades Científicas: 

APROCES (Associação de Professores de 

Ciências Económico-Sociais), APG 

(Associação de Professores de Geografia) e 

APH (Associação de Professores de 

História). A aposta na diversificação da 

oferta formativa docente traduziu-se na 

co-organização de eventos com outras 

entidades: APPBG, APLG e SPF.

A Apf e o CFAE Beira Mar continuam a 

cooperar na concretização de ações de 

formação creditada, assim como na 

acreditação em formato de AFCD de outros 

eventos dinamizados pela Apf.

TRABALHAR EM REDE

https://apfilosofia.org/colaboracoes-2/

https://apfilosofia.org/noticias/porque-aprender-ciclo-tematico-em-parceria-com-a-scm/
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A APF COM AS ESCOLAS

A Apf celebrou o ‘Dia Mundial da Filosofia’ com a disponibilização duma planificação 

(atividades realizáveis em contexto letivo: visionamento de filme; jogo na plataforma Kahoot; 

elaboração de ensaio filosófico) sobre a “Liberdade de expressão”, da autoria de Sérgio Lagoa. 

Este recurso, que contempla a identificação das AE de Filosofia e de Cidadania e 

Desenvolvimento enquadradas no Perfil dos Alunos, foi enviado para todos os grupos 

disciplinares de Filosofia das escolas secundárias públicas do país.  

Recurso disponível AQUI.

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

Na Página Web da Apf encontram-se recursos didáticos, alguns produzidos por formandos no 

âmbito dos cursos de formação, e com os quais se pretende criar uma comunidade mais 

alargada. Destaca-se o construído por formandos a propósito da ação de formação “Lógica e 

Filosofia”, com o título “Contributo da Lógica Proposicional na Produção do Ensaio Filosófico” 

e os recursos partilhados no âmbito da AFCD “A Filosofia em e-Learning”, passíveis de 

constituírem um apoio relevante para o Ensino a Distância.

Estes recursos, outros recursos de apoio às AE e os modelos encontram-se acessíveis AQUI.

RECURSOS DE AULA

Face aos ensaios recebidos, o júri da 5.ª edição do concurso decidiu pela não atribuição de 

qualquer prémio. Desta decisão foi dado conhecimento aos concorrentes e respetivos 

professores orientadores. 

A 6.ª edição foi lançada no dia 21 de novembro de 2019, no âmbito da comemoração do ‘Dia 

Mundial da Filosofia’, com prazo para receção dos ensaios até 1 de junho. 

A Apf apelou à participação de alunos e professores nesta atividade, com envio de ofício e 

regulamento do concurso, em mailing enviado a todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas 

Não Agrupadas do país. 

A RBE continua a assegurar a divulgação e promoção do concurso e a integrar o respetivo júri. 

O vencedor receberá um prémio de 150 euros.

Consultar informações e regulamento AQUI.

CONCURSO “ENSAIO FILOSÓFICO NO ENSINO SECUNDÁRIO”

O Centro de Formação da Liga dos 

Amigos de Conímbriga acreditou o 34.º 

Encontro de Filosofia como AFCD para 

todos os grupos de recrutamento.

O CFAE da Lezíria do Tejo acreditou o 

Encontro Nacional de Professores de 

Filosofia 2019 como AFCD, numa inédita e 

bem sucedida parceria.

A candidatura ao Concurso para 

Implementação de Planos de Ação de 

Educação para a Cidadania em Contexto 

Escolar, destinado a alunos do 3.º Ciclo, 

integrou o Agrupamento de Escolas 

Latino Coelho (Lamego), no consórcio 

candidato liderado pela Apf, com um plano 

de ação elaborado por Maria José 

Figueiroa-Rego. 

A parceria com a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa concretizou-se na 

co-organização da sessão “Porquê 

aprender?”. A Biblioteca da SCML acolheu 

a conferência “Mais Estado ou menos 

Estado”, em setembro de 2019, com a 

participação de Luís Marinho e José 

Manuel Marques.

A Apf manteve o apoio financeiro atribuído 

à PROSOFOS no âmbito da realização das 

Olimpíadas Nacionais de Filosofia, a 6 e 7 

de março último, na Escola Básica e 

Secundária Quinta das Flores, em Coimbra.

A Faculdade de Letras da Universidade 

de Coimbra foi a instituição anfitriã do 34.º 

Encontro de Filosofia, com cedência 

graciosa das instalações e apoio logístico a 

nível informático e de equipamento, no 

Teatro Paulo Quintela e no Anfiteatro I.

A parceria com a Rede de Bibliotecas 

Escolares foi reeditada com vista à 

divulgação e promoção do concurso 

“Ensaio Filosófico no Ensino Secundário”. A 

ação decisiva da Coordenadora Concelhia 

da RBE de Coimbra e de vários Professores 

Bibliotecários foi fundamental para a 

participação de 190 alunos de quatro 

secundárias de Coimbra na Assembleia de 

Estudantes realizada no Dia 1 do 34.º 

Encontro de Filosofia.

A Apf associou-se aos Projetos “Miúdos 

Seguros na Net” e “e-Privacidade 

Trocada por Miúdos” através da 

disseminação, pelos seus associados, de 

uma campanha online para sensibilizar 

crianças e jovens adultos sobre privacidade 

e segurança online.  

TRABALHAR EM REDE

https://apfilosofia.org/dia-mundial-da-filosofia/

https://apfilosofia.org/planificacoes-e-materiais-para-uso-em-sala-de-aula/

https://apfilosofia.org/ensaio-filosofico-2/
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FUTURO

Subordinado ao tema “Filosofia e responsabilidade epistémica”, o 35.º Encontro realizar-se-á 

no dia 20 de fevereiro de 2021, em Coimbra (local em confirmação).

Num momento em que se assiste à disseminação deliberada de mensagens falsas, onde se 

exige certeza ao conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, se relativiza o papel do perito 

e o papel do conhecimento, importa refletir sobre as questões do método, do erro e da verdade 

e do impacto social e político da disseminação do conhecimento.

É neste âmbito que se propõe à discussão o papel da Filosofia na reflexão crítica sobre 

“responsabilidade epistémica”.

À semelhança das edições anteriores, será solicitada a sua acreditação como Ação de 

Formação de Curta Duração (AFCD).

Os convidados encontram-se em confirmação, pelo que, em breve, teremos mais novidades na 

página web da APF.

35.º ENCONTRO DE FILOSOFIA

Em parceria com o CFAE Beira Mar, a Apf propõe oito cursos de formação, três dos quais 

dirigidos a vários grupos de recrutamento. Lógica e Filosofia, Filosofia da Arte, Ética Prática, 

Teoria do Conhecimento são as áreas de especialização filosófica que estas ações irão destacar. 

Três outras propostas (Avaliar da aula de Filosofia, A filosofia no ensino secundário e O ensaio 

filosófico) centram-se na didática da Filosofia. Flexibilidade e inclusão: será esse o caminho, 

ação no âmbito da Educação Inclusiva, é uma oferta para todos os grupos de recrutamento.

Informações detalhadas sobre cada curso de formação podem encontrar-se AQUI.

CURSOS DE FORMAÇÃO ACREDITADOS

https://apfilosofia.org/formacao-creditada/

https://apfilosofia.org/eventos/35-o-encontro-de-filosofia-filosofia-e-responsabilidade-epistemica/

O lançamento da Comunidade de Leitores de 

Filosofia será efetuado a propósito da 

comemoração do ‘Dia Mundial da Filosofia’, a 

19 de novembro próximo. Esta Comunidade 

desenvolverá atividades de diferente natureza 

(científicas, didático- pedagógicas e lúdicas) 

pelo que poderão ser geridas consoante cada 

contexto de aplicação.

Num suporte exclusivamente online, esta 

iniciativa pretende contribuir para a formação 

de leitores a partir da análise e discussão de 

livros de filosofia. A primeira obra selecionada 

para leitura e discussão é “Sobre a Liberdade”, 

da autoria de Stuart Mill.

A inscrição online é obrigatória apesar de 

totalmente gratuita.

Informações complementares disponíveis 

AQUI.

COMUNIDADE DE LEITORES DE
FILOSOFIA

CICLO DE CONFERÊNCIAS PARA AS
ESCOLAS

https://apfilosofia.org/comunidade-de-leitores-de-filosofia/



TRABALHO FILOSÓFICO: PARTILHA
DE PRÁTICAS
Segunda edição 2020

cada (2h por semana). Serão explorados os 

seguintes temas: Filosofia e neurociência, a 

Ética do voto, Ética do altruísmo eficaz e 

Filosofia da Ciência.

Inscrições e mais informações sobre os 

palestrantes e sobre as sessões AQUI.

Em acreditação na modalidade de formação 

de curta duração.

Em outubro será enviado às escolas uma 

proposta de sequência de atividades para 

assinalar o ‘Dia Mundial de Filosofia’. Até lá, 

veja as propostas dos anos anteriores AQUI e 

que podem ser sugestões para atividades a 

desenvolver com os seus alunos.

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

A Apf renova o apelo à disponibilização pelos 

seus autores de dispositivos 

pedagógico-didáticos construídos por 

professores de acordo com os conhecimentos, 

capacidades, atitudes, ações estratégicas de 

ensino e descritores do ‘Perfil dos Alunos’ das 

AE de Filosofia 10/11 ou de outras AE de 

disciplinas habitualmente asseguradas pelos 

docentes do grupo de recrutamento 410.

Veja o modelo e as orientações AQUI.

RECURSOS DE AULA

www.apfilosofia.org

https://apfilosofia.org/dia-mundial-da-filosofia/

https://apfilosofia.org/planificacoes-e-materiais-para-uso-em-sala-de-aula/

nomeadamente respondendo à partilha de 

práticas.

Os temas propostos são Integração curricular, 

Filosofia de Cidadania e Desenvolvimento, a 

aula de Filosofia como um laboratório, Ensaio 

Filosófico e Metodologias ativas no ensino e 

aprendizagem da Filosofia.

Em acreditação na modalidade de formação 

de curta duração.

Veja as indicações para a apresentação de 

trabalhos  AQUI.

De novembro de 2020 a abril de 2021, a Apf 

propõe às escolas e alunos do ensino 

secundário que pensem filosoficamente 

temas desafiantes, orientados por 

especialistas em diferentes áreas da Filosofia. 

Artur Galvão apresentará Afinal estão 

Verdes! Racionalidade, raposas e 

Catarinas. Desidério Murcho explorará de 

outra forma A Fundamentação da moral: as 

perspetivas de Kant e Mill. João Manuel Pires 

irá discutir A Experiência mental dos 

alienígenas ou o problema da 

consideração ética e Mundos possíveis: um 

argumento a favor de um compatibilismo 

hard. Sofia Miguens irá desafiar-nos com 

Ceticismo e teorias da Mente. Outras 

possibilidades serão apresentadas em breve.

Estas sessões decorrerão através da 

plataforma Zoom, com duração de 50 a 90 

minutos, e foram pensadas para um auditório 

reunido presencialmente, constituído pelo 

número de alunos que cada escola considerar 

adequado. Estão previstos espaços de debate 

entre os palestrantes e os alunos e em cada 

sessão poderão estar presentes várias escolas.

A Apf assegurará toda a logística relativa a 

contactos com os palestrantes, abertura da 

sessão Zoom e disponibilização dos acessos às 

escolas. Estas assegurarão a logística local.

A Apf espera que as escolas ousem 

inscrever-se, a partir de setembro.

Mais informação sobre a logística, temas das 

palestras e palestrantes acessíveis AQUI.

CICLOS TEMÁTICOS

Na edição de 2021 / janeiro, o Ciclo Temático O 

Estado da Arte terá seis sessões de uma hora

O ESTADO DA ARTE
Segunda edição 2021

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

Em novembro de 2020 ocorrerá a segunda 

edição deste ciclo de partilha de práticas de 

ensino e aprendizagem da Filosofia. A 

disseminação de recursos, o relato crítico de 

processos e resultados poderá contribuir para 

o desenvolvimento de uma comunidade de 

professores de Filosofia.

Assim, apelamos a que participe,

https://apfilosofia.org/eventos/ousa-pensar/

https://apfilosofia.org/eventos/o-estado-da-arte/

https://www.facebook.com/Associação-de-Professores
-de-Filosofia-241226372675124
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Urbanização Rego do Bonfim, Lote 1 n.º 5 RC esq.,
3000-448 Coimbra.
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