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Como é público, o ministério da educação deu início a um 

processo de discussão de um perfil do aluno a saída do ensino 

obrigatório, documento que acaba  de ser finalizado após a 

integração de numerosas contribuições produzidas na fase 

da discussão. Sendo uma das peças do projeto de autonomia 

e flexibilização curricular que entra em fase piloto no próximo 

ano letivo, este Perfil passará a ser o referencial de ação das 

escolas. Não pretendendo ser mais um documento, mas um 

guia da gestão curricular, o ME deu início a um processo de 

alinhamento dos programas em vigor, ao que designou de 

"aprendizagens essenciais" (AE). Ainda que o centro destas 

seja o corpo teórico e metodológico das disciplinas ou áreas 

do saber, da identificação das AE faz também parte a 

enunciação de finalidades e descritores que destacam de que 

forma cada uma delas contribui, com a sua especificidade, 

para a concretização do perfil do aluno, contributo que se 

pretende, em simultâneo, articulado com outras áreas do 

saber e em projetos de flexibilização curricular.

Enquanto professores de Filosofia, neste momento, é de toda 

a pertinência pensarmos em qual é o papel específico desta 

na formação geral dos cursos científico-humanísticos. É 

importante que no puzzle do currículo, a Filosofia nem se isole 

sobre si própria nem fique reduzida a um mero papel 

instrumental de ajudar os alunos a "argumentar bem". A 

filosofia tem um extenso e sólido corpo de conhecimentos 

teóricos de reflexão sobre as estruturas lógicas e cognitivas 

do pensamento que devem ser assimiladas pelo aluno como 

instrumentos ativos para um pensamento crítico e auto-

reflexivo. As teorias e conceitos filosóficos, a explorar com o 

rigor científico necessário, devem constituir-se em lentes de 

interpretação e de ação  do mundo, retirando a disciplina do 

solipsismo em que muitas vezes se parece encerrar. Porém, 

ao dar-se ao ensino da filosofia este carácter de atividade 

intelectual, obriga-se o professor a colocar-se como um 

gestor ativo do currículo, cujo centro é o aluno como 

aprendente ativo.

Estamos, assim, num momento de charneira, da 

responsabilidade de todos nós, de dar ao ensino da Filosofia o 

relevo curricular essencial que tem na concretização do Perfil 

do Aluno.

Isabel Bernardo
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Atualize os seus dados e promova a Apf

Para melhorar a comunicação com os associados, nomeadamente na 

divulgação dos eventos da Apf, apela-se a que proceda à atualização dos 

seus dados. Para tal, envie-nos informação por correio CTT (confira o 

endereço neste Boletim) ou correio eletrónico para apfilosofia@sapo.pt. A 

ficha para atual ização de dados encontra-se disponível em 

ww.apfilosofia.org, na secção “Associados”.

Promova a Apf. A força da representação institucional depende dos seus 

associados e seu envolvimento nas atividades da Apf.

Explore e divulgue a página da Apf

Para além de comunicações científicas decorrentes dos eventos Apf, estão 

disponíveis na página web recursos mobilizáveis para aula como 

planificações para Filosofia com Crianças e Jovens produzidas no âmbito 

do Dia Internacional da Filosofia. Com a renovação da página efetuada 

recentemente, outros recursos estarão em breve disponíveis.
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Em abril de 2016, o Ministério da Educação, com a Conferência 

“Currículo para o século XXI”,  deu início a um processo de reflexão 

sobre o currículo. Para esta conferência, foram convidadas as 

associações de professores, tendo-lhes sido solicitado que elencassem 

os contributos mais relevantes das respetivas disciplinas para a 

formação do aluno em escolaridade obrigatória.

Em outubro de 2016, as associações de professores foram chamados a 

analisar os Programas em vigor e demais documentos curriculares no 

sentido de identificarem as “Aprendizagens Essenciais”, ou seja, na 

definição apresentada, o  conjunto comum de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que todos os alunos têm obrigatoriamente que 

adquirir e desenvolver em cada área disciplinar ou disciplina, 

constituindo-se como orientação curricular de base, para efeitos de 

planificação, realização e avaliação do ensino e da aprendizagem.

Após a elaboração de uma primeira proposta de trabalho produzida com 

base em pareceres recolhidos junto de professores do ensino 

secundário e do ensino superior, representantes de diferentes 

instituições e de diferentes perspetivas do ensino da Filosofia, a Apf e a 

SPF trabalharam em conjunto na elaboração das sucessivas versões 

que foram apresentadas à DGE.

A proposta de identificação das Aprendizagens Essenciais para o 

Programa de Filosofia 10/11 elaborada pela Apf e a SPF (sendo por ora 

apenas pública a proposta para o 10.º ano) visou os objetivos e implica 

as opções metodológicas abaixo apresentadas.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS PARA O PROGRAMA DE
FILOSOFIA 10/11

.tornar o enunciado das Aprendizagens Essenciais claro para alunos, 

professores e pais e encarregados de educação, seguindo as 

orientações do Programa em vigor, com as modulações já introduzidas 

pelas Orientações para efeitos de avaliação sumativa externa das 

aprendizagens na disciplina de Filosofia atualmente em vigor;

.clarificar, centrando as Aprendizagens Essenciais nas disciplinas e nos 

problemas filosóficos que estão subjacentes ao Programa, conquanto 

não formulados explicitamente;

.identificar, dentro das linhas de orientação do Programa, todas as 

Aprendizagens Essenciais face às finalidades do programa e ao perfil 

de competências que se pretende para o aluno do século XXI, 

eliminando-se os percursos programáticos alternativos;

.proporcionar aos alunos os instrumentos argumentativos e lógicos do 

trabalho filosófico que são necessários para o desenvolvimento de um 

pensamento crítico, autónomo e capaz de resolver problemas 

complexos;

    

.enunciar temas e problemas que, mantendo-se dentro dos horizontes 

do enunciado no Programa, evidenciem a sua natureza filosófica e 

permitam uma abertura temática adequável aos vários projetos de 

turma e à flexibilização interdisciplinar de 25% do tempo de lecionação 

da disciplina.

Objetivos:

Opções metodológicas

.os instrumentos lógicos do trabalho filosófico devem tornar-se 

operatórios nas atividades a desenvolver com os alunos, servindo de 

apoio permanente à análise crítica a realizar na exploração de cada 

problema filosófico;

.em cada área temática, os problemas circunscrevem as linhas 

essenciais mínimas a explorar em aula e o professor deve criar 

situações de aprendizagem que permitam formular com clareza a 

questão filosófica que vai orientar o trabalho;

.não sendo um programa de autores, os tópicos a explorar no 

pensamento de cada autor são os que respondem aos problemas 

elencados e devem ser sujeitos a uma análise crítica, tendo em conta 

o desenvolvimento das competências operatórias da disciplina;

.num princípio da construção progressiva das aprendizagens, é 

necessário que os alunos exercitem por escrito e oralmente as várias 

competências filosóficas de problematização, conceptualização e 

argumentação antes de lhes ser proposta a elaboração de um ensaio 

filosófico;

.a elaboração do ensaio filosófico não tem necessariamente de ser 

realizada no final de cada ano letivo e a sua realização pode 

corresponder à necessária flexibilização na articulação curricular 

com outras disciplinas;

.no ensaio filosófico, os alunos, sob orientação do professor, e após a 

seleção de um dos temas enunciados, devem começar por definir 

com rigor qual a questão filosófica que vai ser desenvolvida e 

estabelecer os termos do problema.

Nota complementar sobre a eliminação de percursos 

alternativos na proposta de Aprendizagens Essenciais

Dado que uma das razões, muitas vezes avançada, para o não 

desenvolvimento do currículo na íntegra (gestão de conteúdos e 

competências) é o excesso de conteúdos, uma das indicações 

centrais do Ministério da Educação foi a de redução de conteúdos. Por 

outro lado, foi entender da Apf e da SPF que se estavam em causa 

“aprendizagens essenciais” não faria sentido haver percursos 

alternativos.

No entanto, existem razões mais substantivas para as opções 

tomadas, tendo inclusivamente no horizonte as competências 

inerentes ao Perfil do Aluno para o século XXI.

Ao introduzir no início do 10.º ano de escolaridade noções 

elementares de lógica, pretende-se que estas assumam o papel 

adequado na Filosofia no ensino secundário, que é o de começar por 

dar aos alunos os instrumentos necessários para aprender a pensar 

filosoficamente. As noções elementares não deverão, portanto, ser 

opcionais. E precisamente por serem elementares, deverão ser 



aquelas que permitem dar conta da maior parte do raciocínio comum e 

filosófico de iniciação — formal e informal — em consonância com o que 

se encontra na mais recente e vasta bibliografia de introdução à lógica e 

à argumentação.

Em relação às opções entre os valores estéticos e os religiosos, por um 

lado, consideramos que a formação integral de um cidadão deve incluir 

uma reflexão crítica sobre a arte e a apreciação de obras de arte. Se 

outras disciplinas formam para a criação e para o conhecimento 

histórico da arte, a Filosofia fornece os instrumentos necessários para a 

reflexão sobre a arte e sua fruição. Por outro lado, e atendendo a que a 

vivência religiosa é hoje um dos elementos problemáticos da relação 

entre povos e culturas, é importante que os alunos aprendam a pensar 

racionalmente sobre a existência de Deus, independentemente da 

crença religiosa assente na fé.

Por fim, salienta-se que a passagem das unidades referentes à Filosofia 

da Religião e à Filosofia da Arte para o 11.º ano não se prende apenas 

www.apfilosofia.org

Documento conjunto da Apf e da SPF

com aspetos referentes à gestão do tempo curricular, mas também 

com razões de ordem epistémica, porquanto tanto os argumentos 

relativos à existência de Deus como a análise do valor objetivo ou 

subjetivo dos juízos sobre a obra de arte pressupõem a aquisição de 

conceitos que serão tratados no âmbito da Filosofia do Conhecimento.

É certo que outros percursos opcionais não foram incluídos nas 

aprendizagens essenciais e que também se podem considerar 

relevantes para a formação dos alunos unidades didáticas como, por 

exemplo, “A Filosofia na Cidade”. Contudo, e para além da necessária 

contenção para que na gestão do currículo haja tempo para 

desenvolver com os alunos as competências filosóficas, alguns dos 

percursos de aprendizagem do Programa podem ser desenvolvidos 

nos Temas e Problemas do Mundo Contemporâneo e da Cultura 

Científica e Tecnológica.

Ainda durante a manhã, Vítor Bento, economista, membro do 

Conselho de Estado e Professor Convidado da Faculdade de Ciências 

Económicas e Empresariais da Faculdade de Economia da 

Universidade Nova de Lisboa, dissertou sobre os ideais éticos e 

políticos que regem a União Europeia. 

Na primeira intervenção da tarde Alexandra Aragão, Professora 

Auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e 

especialista em Direito Ambiental,  apresentou ao auditório um 

conjunto de problemas relativos à responsabilidade da União 

Europeia pela sustentabilidade ambiental no antropoceno. Membro 

do Grupo de Trabalho da QUERCUS – Associação Nacional de 

Conservação da Natureza, onde elaborou o relatório «Argumentos 

jurídicos a favor da classificação do sistema terrestre como património 

mundial natural», Alexandra Aragão apresentou as diretivas e o 

investimento da União Europeia para as questões ambientais e 

analisou as preocupações e o comportamento dos cidadãos europeus 

face às questões ambientais.

A fechar os trabalhos, António Moreira Teixeira e Alexandre 

Quintanilha discutiram as políticas de educação e conhecimento para 

o século XXI. Alexandre Quintanilha, doutorado em Física, atualmente 

deputado na Assembleia da República e presidente da Comissão de 

Educação e Ciência, apresentou alguns dos desafios que se colocam 

hoje na educação. António Moreira Teixeira, investigador no Centro de 

Filosofia da Universidade de Lisboa, do qual é Vice-presidente, abriu 

horizontes para uma educação aberta, personalizável, escalável e 

sustentável, abordando o contributo das políticas europeias e 

nacionais.

Como vem sendo hábito, este Encontro constituiu-se como ação de 

formação creditada pelo CEFOP, na modalidade de curta duração, 

com relevância para a progressão na carreira docente.

No âmbito da discussão pública do “Perfil dos alunos para o 

século XXI à saída da escolaridade obrigatória”, a Apf 

emitiu um parecer, divulgado em devido tempo, e que pode 

reler aqui.

PERFIL DO ALUNO PARA O SÉCULO XXI

“OS DESAFIOS DA EUROPA”, 31.º ENCONTRO
 DE FILOSOFIA

António Moreira analisa as políticas educativas da União Europeia

Alexandra Aragão discute a responsabilidade da União Europeia pela sustentabilidade ambiental
no antropoceno.

A 4 de março de 2017, no Auditório do Museu Etnográfico de 

Conímbriga, realizou-se o 31.º Encontro de Filosofia, uma iniciativa já 

com longa tradição da Associação de Professores de Filosofia. Este ano 

o evento foi subordinado ao tema “Os desafios da Europa”, estruturados 

em torno de três eixos fundamentais: economia, ambiente e educação.

O Encontro contou com a presença de Alexandre Franco de Sá, 

Professor Auxiliar do Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra que proferiu a conferência 

inaugural. 

http://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2017/07/Apf_perfil_aluno_parecer.pdf


CERIMÓNIA   DE   ENTREGA   DO   PRÉMIO  DO CONCURSO

ENSAIO FILOSÓFICO NO ENSINO SECUNDÁRIO

A Apf, em parceria com a Rede de 

Bibliotecas Escolares, promove o 

concurso Ensaio filosófico no ensino 

secundário dirigido a todos os alunos 

do ensino secundário público e privado 

português, com o objetivo de incentivar 

o trabalho filosófico argumentativo.

O vencedor da segunda edição deste 

concurso foi Thomas Childs, aluno da 

Escola Secundária de Camões, Lisboa, 

com o ensaio subordinado ao tema 

“Uma encruzilhada do século XXI – 

Tecnologia e Humanidade”. (link)

A entrega do prémio decorreu no dia 17 

de novembro de 2016, Dia Mundial da 

Filosofia, na Escola Secundária de 

Camões, com a presença de um 

representante da Associação de 

Pro fessores  de  F i losofia,  duas 
Vencedor do Prémio Ensaio Filosófico

no Ensino Secundário, 2.ª edição

Mesa de honra da cerimónia de entrega do prémio

Nesta fase, após receção dos ensaios da 3.ª edição do Ensaio 

filosófico no ensino secundário, importa destacar que esta iniciativa 

resulta do desafio dos professores aos seus alunos e que a qualidade 

dos trabalhos tem sido interessante.

representantes da Rede de 

Bibliotecas Escolares e o 

professor que orientou o 

aluno.

Thomas Childs

“TEMÁTICAS NA FILOSOFIA CONTEMPORÂNEA” 

De outubro de 2016 a fevereiro de 2017 decorreu um conjunto de 

seminários científicos, organizado em ciclos, e subordinado ao título 

Temáticas na filosofia contemporânea. No total foram realizadas, por 

especialistas nas áreas, 16 sessões de uma hora cada, em formação à 

distância no formato de webinar, sobre temas no domínio da Filosofia 

Política, Ética, Filosofia e Empregabilidade, Filosofia e Cinema e 

Filosofia com Crianças e Jovens.  

Ondina Bento na sessão “A geometria do templo”

 

A geometria do templo, por Ondina Bento

ESTÉTICA DA ESPIRITUALIDADE

Curso de formação creditado DIDÁTICA DA FILOSOFIA. DO USO 

DA LÓGICA FORMAL E INFORMAL NAS PRÁTICAS 

FILOSÓFICAS por Joaquim Neves Vicente., orientado 

Decorreu, na Figueira da Foz, a primeira edição do curso de formação 

creditado centrado no ensino da lógica formal e informal no ensino 

secundário. Durante a formação, foi salientado o papel instrumental 

do ensino da lógica para o pleno desenvolvimento das competências 

filosóficas e que sustentam o papel da Filosofia no ensino secundário.

No dia 1 de junho de 2016, no belo cenário da Sala do Brasão, no 

Museu de S. Roque em Lisboa, aconteceu a primeira conferência do 

ciclo da Estética da Espiritualidade e que resulta de uma parceira da 

Apf com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para a promoção de 

eventos de cariz filosófico.

Perante uma plateia atenta e deveras numerosa, que lotou os setenta 

e cinco lugares disponíveis, a conferencista, Ondina Bento, médica de 

profissão e especialista em Geometria Sagrada, desenvolveu uma 

rica e interessante exposição sobre os cânones geométricos 

matemáticos de fundamento simbólico e espiritual que presidiam à 

construção dos templos, nomeadamente as catedrais cristãs. 

www.apfilosofia.org
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Em resposta à solicitação da Comissão de 

Educação da AR, foi emitido parecer sobre a 

desmaterialização de manuais.

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL DE PROFESSORES

Foi estabelecido protocolo entre a Apf e ASSP 

com vista à inclusão, na newsletter desta 

a s s o c i a ç ã o ,  d e  e v e n t o s  d a  A p f , 

nomeadamente os relacionados com 

formação docente creditada. A ASSP 

comparticipa, aos seus associados, as 

inscrições em formação creditada.

ASSOCIAÇÕES DE PROFESSORES E 

PERFIL DOS ALUNOS 

Em colaboração com outras associações de 

professores, a Apf participou na elaboração de 

um parecer conjunto sobre o “Perfil dos alunos 

à saída da escolaridade obrigatória”. 

LIGA DOS AMIGOS DE CONÍMBRIGA

O Centro de Formação da Liga dos Amigos de 

Conímbriga continua a providenciar a 

acreditação dos Encontros de Filosofia, agora 

na modalidade de formação de curta duração.

IAVE

De acordo com o estabelecido no artigo 15.º 

do Decreto-Lei n.º 102/2013, de 25 de julho, a 

Apf tem assento no Conselho Científico do 

IAVE, tendo, no âmbito das competências 

atribuídas a este conselho, prestado o apoio 

técnico que lhe tem sido solicitado.

MUSEU DE CONÍMBRIGA

Na sequência da parceria com a Liga dos 

Amigos de Conímbriga, a Direção do Museu 

d e  C o n í m b r i g a  c o n t i n u o u  a  c e d e r 

graciosamente as instalações do seu auditório 

para a realização do 31.º Encontro e a 

proporcionar aos participantes do Encontro o 

acesso gratuito ao Museu.

DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO

A Apf, assim como as demais associações de professores, foi, em outubro de 2016, 

chamada pela DGE a participar no processo de identificação das aprendizagens essenciais 

para a escolaridade obrigatória. Foi solicitado pelo senhor Secretário de Estado da 

Educação que para cada programa de disciplina, área disciplinar ou nível de ensino fossem 

identificadas as aprendizagens essenciais centradas em conteúdos operacionalizáveis 

para o desenvolvimento de competências específicas. O ponto de partida a considerar para 

este trabalho deviam ser os documentos já existentes (programas, metas, orientações de 

lecionação dos programas, outros que existam…) e cada associação deveria envolver o 

maior número de entidades e pessoas da sociedade civil que considerasse relevante. As 

aprendizagens essenciais a serem identificadas deveriam ter em consideração: i) o 

contributo de cada disciplina para o currículo nacional, incluindo o seu contributo para um 

currículo inclusivo e mobilizar competências para a cidadania; ii) a flexibilização do currículo 

de modo a possibilitar o desenvolvimento de metodologias de projeto e de resolução de 

problemas.

À Apf foi atribuída a gestão de trabalho de quatro programas: Filosofia 10/11, Filosofia A, 

Psicologia B e Ciência Política. No caso destas duas últimas disciplinas, foram contactadas as 

respetivas equipas autorais, e após uma primeira reunião de trabalho, cada equipa procedeu ao 

trabalho solicitado pela DGE, com o acompanhamento e a articulação necessária com a Apf. No 

que respeita ao Programa de Filosofia A, foram selecionados, do documento em vigor, as 

aprendizagens essenciais e feitas as identificações necessárias de acordo com as indicações 

da DGE. Quanto ao Programa de Filosofia 10/11, dado o seu papel na formação geral dos 

alunos do ensino regular, e dado que, para além do Programa, as  orientações de lecionação do 

programa para efeitos de avaliação externa são determinantes na gestão do currículo, tendo 

modelado significativamente o mesmo, considerou a Direção da Apf haver necessidade de se 

efetuar um trabalho diferente. Assim: i) para uma primeira reflexão prévia à apresentação de 

uma proposta, foram convidados nove professores do ensino secundário e do ensino superior, 

representando sensibilidades e perspetivas diferentes do ensino da filosofia; ii) a Direção da Apf 

formulou em seguida uma proposta que submeteu a parecer de professores do ensino 

secundário e do ensino superior, procurando diversidade de perspetivas e de representação 

institucional; iii) sucessivas versões das aprendizagens essenciais, e respetivo enquadramento 

no Perfil dos Alunos e no currículo nacional, foram posteriormente trabalhadas em conjunto 

pelas Direções da Apf e da SPFil.  A definição das AE continuará em 2017/2018.

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

A Apf e a Rede de Bibliotecas Escolares (organismo do Ministério da Educação que gere as 

Bibliotecas Escolares) renovaram, em novembro de 2016, o protocolo de colaboração com vista 

à divulgação e à promoção do concurso “Ensaio Filosófico no Ensino Secundário”. De modo a 

responder aos interesses de ambas as partes, o âmbito do concurso inclui aspetos relacionados 

com o desenvolvimento de competências em literacia da informação e o júri continuará a 

integrar um representante da RBE. 

Ainda no âmbito deste Protocolo, a RBE incluiu na sua lista de formação para Professores 

Bibliotecários (PB) o curso creditado promovido pela Apf FILOSOFIA COM CRIANÇAS E 

JOVENS  SUA APLICAÇÃO PRÁTICA E TRANSDISCIPLINAR, orientado por Maria José 

Figueiroa-Rego. Esta formação, que está acreditada para todos os grupos de recrutamento, 

pode ser usada pelos PB para efeitos do seu concurso específico. Aos PB que estiverem 

interessados em inscrever-se, será feito preço de associado, mediante comprovativo da 

situação profissional.

PROSOFOS - VI Olimpíadas Nacionais de Filosofia

A Apf apoiou a PROSOFOS na realização das VI Olimpíadas Nacionais de Filosofia, que 

decorreram no Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, em Lagos, nos dias 21 e 22 de abril, e fez-

se representar institucionalmente através da vice-presidente da Direção. 

Parcerias institucionais
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FORMAÇÃO CREDITADA

Encontra-se disponível um conjunto de cursos de formação 

creditados para efeitos de formação contínua de professores. Para 

além do aprofundamento da formação científica, todas as ações de 

formação possuem uma dimensão prática que implica a produção e a 

partilha de recursos, tais como planos e materiais de aula.

Para aceder aos planos de cada curso, inscrições e mais 

informação, ver aqui.

CICLO TEMÁTICO “A ESTÉTICA DA ESPIRITUALIDADE”

Irão decorrer nos dias 19 de outubro e 16 de novembro de 2017 a 

segunda e a terceira sessões do ciclo “A estética da espiritualidade”, 

subordinadas aos temas, respetivamente, A expressão plástica no 

tempo, por Emília Nadal e Clara Menéres e A música como exaltação do 

e para o divino, por Rui Ferreira Nery.

As sessões vão decorrer no Museu de S. Roque, em Lisboa, pelas 

18:30, numa parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e 

serão antecedidas por uma visita guiada às instalações do Museu. 

Entrada livre, sujeita a confirmação para apfilosofia@sapo.pt

Em maio de 2018 regulamentação sobre proteção de dados será implementada em todos os 

países da União Europeia. Esta regulamentação visa proteger a privacidade e os dados 

pessoais, obrigando, entre outros aspetos, a que as redes sociais e os fornecedores de 

páginas web, sejam transparentes nos dados pessoais que recolhem e impedindo-os de os 

transferir para terceiros sem consentimento explícito. No entanto, a regulamentação também 

pretende determinar que menores de 16 anos não possam aceder a serviços web que 

impliquem registo (por exemplo, a plataforma Moodle), sem o consentimento informado dos 

pais ou cuidadores.

Conquanto os pais devam estar informados e acompanhar as atividades dos seus filhos, a 

imposição de uma tutoria parental na utilização da Internet num período de desenvolvimento 

em que o adolescente está a desenvolver um pensamento crítico parece-nos 

contraproducente para a construção de uma autonomia responsável. Formar para uma 

análise e uso críticos da informação e recursos disponíveis online é muito mais eficaz do que 

a tutoria parental.

Assim sendo, e Apf associou-se à discussão pública desta questão, nomeadamente na 

parceria com Miúdos Seguros na Net para que o debate seja promovido nas escolas, 

nomeadamente entre os jovens, levando-os a refletir sobre os seus direitos e a sua 

intervenção em contexto democrático.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE 

LISBOA /MUSEU S. ROQUE

Deu-se início a um processo de colaboração 

entre a Apf e Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa para a co-organização de eventos 

relacionados com a Filosofia. O primeiro conjunto 

de eventos, o ciclo Estética da Espiritualidade, 

encontra-se em implementação e está a decorrer 

nas instalações no Museu de S. Roque, em 

Lisboa. Para além da co-organização das 

sessões, a equipa do Museu de S. Roque 

proporciona também uma visita guiada às 

instalações do Museu para os participantes das 

sessões.

SOCIEDADE PORTUGUESA DE FILOSOFIA

No processo de elaboração das Aprendizagens 

Essenciais para a disciplina de Filosofia 10/11, a 

Apf e a SPF desenvolveram um trabalho 

conjunto. Outras formas de colaboração entre as 

duas Associações serão desenvolvidas em 

breve.

MIÚDOS SEGUROS NA NET

EVENTOS FUTUROS

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


FILOSOFIA ÀS SEGUNDAS E TERÇAS |
SEGUNDO CICLO DE SESSÕES CIENTÍFICAS
EM FORMATO DE WEBINAR

A LÓGICA NO ENSINO SECUNDÁRIO, 
curso orientado por Domingos Faria e Luís Veríssimo

Duração e modalidade: 20 horas em elearning (12 horas síncronas e 
08 horas assíncronas de trabalho autónomo do formando)

Calendário das sessões síncronas:
13, 15, 20 e 22 de setembro, das 18:30 às 21:00 | 27 de setembro, das 
18:30 às 20:30

FILOSOFIA COM CRIANÇAS E JOVENS – 
SUA APLICAÇÃO PRÁTICA E TRANSDISCIPLINAR, 
curso orientado por Maria José Figueiroa-Rego

Duração e modalidade: 25 horas em elearning

Calendário das sessões síncronas:
18 e 19 de setembro, das 18:00 às 21:00
2, 11, 18, 24 e 31 de outubro, das 18:00 às 21:00 | 9, 14 e 21 de 
novembro, das 18:00 às 21:00

O PROBLEMA DA DEFINIÇÃO DE ARTE,
 curso orientado por Aires Almeida

Duração e modalidade: 25 horas em elearning (10 horas síncronas e 
15 horas assíncronas de trabalho autónomo do formando)

Calendário das sessões síncronas:
25 e 26 de setembro, das 20:30 às 22:30
10 de outubro, das 18:00 às 20:00 | 14 de outubro, das 10:30 às 12:30 | 
23 de outubro, das 18:00 às 20:00

TEORIAS DA JUSTIÇA: UMA PERSPETIVA CRÍTICA, 
curso orientado por Alexandre Franco de Sá e Isabel Bernardo

Duração e modalidade: 20 horas em elearning (09 horas síncronas e 
11 horas assíncronas de trabalho autónomo do formando)

Calendário das sessões síncronas:
28 de setembro, das 18:30 às 21:30 | 4 e 6 de outubro, das 18:30 às 
21:00 | 27 de outubro das 19:00 às 20:00

FILOSOFIA DA RELIGIÃO: OS ARGUMENTOS
 TRADICIONAIS E CONTEMPORÂNEOS, 
curso orientado por Domingos Faria e Luís Veríssimo.

Duração e modalidade: 25 horas em elearning (15 horas síncronas e 
10 horas assíncronas de trabalho autónomo do formando)

Calendário das sessões síncronas:
8 e 22 de novembro, das 18:00 às 21:00 | 6 e 13 de dezembro, das 18:00 
às 21:00
03 de janeiro de 2018, das 18:00 às 21:00

ÉTICA DA VIRTUDE, 
curso orientado por Alexandre Franco de Sá e Isabel Bernardo

Duração e modalidade: 20 horas em elearning (09,5 horas síncronas e 
10,5 horas assíncronas de trabalho autónomo do formando)

Calendário das sessões síncronas:
23 de fevereiro, das 18:30 às 21:30 | 26 e 27 de fevereiro, das 18:30 às 
21:00 | 12 de março das 19:00 às 20:30

OUTUBRO

Será a participação política um direito ou um dever de 

cidadania? | Conceição Moreira

W1 – Diferentes concepções de cidadania e diferentes formas de 

ver a participação política

W2 – Direitos humanos, cidadania multinível e participação política.

 

A moralidade do terrorismo | Alexandre Franco de Sá

W3 - Guerra, resistência e terrorismo: uma diferenciação

W4 – Terrorismo e reconhecimento

 

NOVEMBRO

Fundamento ético e político de direitos humanos universais | 

Alexandre Franco de Sá

W5 – Noções fundamentais: direito natural, direito subjetivo e 

direitos sociais

W6 – Direitos humanos como crítica e crítica dos direitos humanos

DEZEMBRO

O ateísmo e os argumentos contemporâneos sobre a existência 

de Deus | Domingos faria

W7 – Introdução à epistemologia do desacordo

W8 – Consequências do desacordo religioso para a racionalidade 

do teísmo

 

JANEIRO

Problemas éticos na interrupção da vida humana | Pedro 

Galvão

W09 – A ética do aborto

W10 – Eutanásia

A propriedade é um direito? | Conceição Moreira

W11 – Locke e Nozick: argumentos a favor da propriedade privada. 

A interferência do Estado na propriedade como usurpação da 

liberdade individual

W12 – Proudhon e Marx: argumentos contra a propriedade privada. 

O socialismo e a liberdade

Inscrições e mais informações aqui.

www.apfilosofia.org

http://apfilosofia.org/2017/07/25/filosofia-as-segundas-e-tercas/


www.apfilosofia.org

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

Para a celebração do Dia Mundial da Filosofia, 

a Apf irá disponibilizar recursos que poderão 

ser utilizados em sala de aula.

32.º ENCONTRO DE FILOSOFIA 
(Re)Pensar o Humano

Irá decorrer no dia 17 de fevereiro de 2018, no 

Auditório do Museu Nacional de Conímbriga 

(ainda em confirmação), o 32.º Encontro de 

Filosofia, subordinado ao tema (Re)pensar o 

humano. Na biotecnologia, as fronteiras entre 

o homem e a máquina começam a ser difíceis 

de determinar, ao ponto de se colocar a 

possibilidade de uma comunicação direta 

entre a mente e o computador. Os avanços da 

inteligência artificial levantam diversas 

questões de ética prática, nomeadamente 

saber se poderemos chegar a um momento 

em que robôs possam vir a ter estatuto moral. 

Na política, a noção de direitos humanos 

interpela-nos e a distância entre o ideal e o real 

leva-nos a questionar a ideia de humanidade 

presente na ação política.

Programa provisório e inscrições aqui. 

FILOSOFIA COM CRIANÇAS E 
JOVENS | OFICINAS

A partir de janeiro de 2018, e em 

colaboração com a Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, irá decorrer um 

ciclo de oficinas dirigidas a crianças e 

jovens. Mais notícias em breve.

Associação   de
Professores  de

FILOSOFIA

Rua Jorge Mendes,

Urbanização Rego do Bonfim, Lote 1 n.º 5 RC esq., 

3000-448 Coimbra.

Telefone: 239 704 072

mail: apfilosofia@sapo.pt

www.apfilosofia.org

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/

Associa%C3%A7%C3%A3o-de-Professores-de-Filosofia/

241226372675124

CONTACTOS E MEIOS DE DIFUSÃO

http://apfilosofia.org/2017/07/14/repensar-o-humano-32o-encontro-de-filosofia-17-de-fevereiro-de-2018/
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