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EDITORIAL
O professor como gestor do currículo?
No enquadramento legal do Currículo do Ensino Básico e Secundário, que
se aplicará neste ano letivo ao anos iniciais de cada ciclo e aos anos
subsequentes das turmas do projeto de autonomia e ﬂexibilidade curricular,
o professor é chamado a ser coautor do currículo. Simultaneamente, este
quadro legal estabelece o conceito de Aprendizagens Essenciais, um núcleo
de aprendizagens que os alunos têm de necessariamente realizar até ao
ﬁnal da escolaridade obrigatória, face à crescente extensão dos Programas
e Metas. Se as Aprendizagens Essenciais são de lecionação obrigatória e o
referente da avaliação externa, como pode ser o professor um coautor do
currículo? Para responder a esta questão é necessário apreender a noção
de currículo que está subjacente a esta proposta. Neste contexto, entende-

Atualize os seus dados e promova a Apf

se por currículo o conjunto das aprendizagens disciplinares e não

Para melhorar a comunicação com os associados,

disciplinares (por exemplo, nos Projetos) que os alunos realizam formal e

nomeadamente na divulgação dos eventos da Apf, apela-

informalmente na escola, integradas e orientadas pelo “Perﬁl dos alunos à

se a que proceda à atualização dos seus dados. Para tal,

saída da escolaridade obrigatória”, e que estão dependentes não apenas

envie-nos informação por correio CTT (conﬁra o endereço

dos conhecimentos, mas também das capacidades e atitudes a eles

neste Boletim) ou correio eletrónico para

associados, cuja aquisição inclui um entendimento metodológico centrado

apﬁlosoﬁa@sapo.pt. A ﬁcha para atualização de dados

no aluno. Onde está, então, a autoria do professor? Ao centrar as atividades

encontra-se disponível em www.apﬁlosoﬁa.org, na secção

de aprendizagem no aluno, o professor tem de dominar com rigor e vasta

"Associados".

extensão os conhecimentos disciplinares e saber cruzá-los com saberes e

Promova a Apf. A força da representação institucional

capacidades transversais e as metodologias, incluindo de avaliação, mais

depende dos seus associados e seu envolvimento nas

adequadas a cada contexto. A sua autoria, e também a ﬂexibilização do

atividades da Apf.

currículo, está no modo como organiza com maleabilidade as atividades de
aprendizagem, as dirige, as monitoriza e corrige e as abre, mais ou menos, a

Explore e divulgue o sítio web da Apf

outras áreas disciplinares e aos projetos em curso na escola. Sendo uma

Para além da divulgação de eventos (seminários, ciclos

tarefa cientíﬁca e metodologicamente muito exigente, ela pode deparar-se

temáticos, formação creditada, concurso ensaio ﬁlosóﬁco

com obstáculos, nomeadamente organizacionais, na gestão dos tempos e

no ensino secundário…), no sítio web da Apf estão

dos espaços escolares e na cultura colaborativa de escola. Não sendo uma

disponíveis recursos de apoio às atividades letivas. Por

tarefa fácil, é, sem dúvida, estimulante, criativa, desaﬁadora e que nos deve

exemplo, na secção “Dia Mundial da Filosoﬁa” encontra

levar a (re)pensar o papel do ensino da Filosoﬁa como disciplina da formação

sugestões de aula para o desenvolvimento do pensamento

geral dos cursos cientíﬁco-humanísticos. Neste trabalho, ainda encarado

crítico e na secção “Recursos para aulas” estão disponíveis

por alguns com receio, a Associação de Professores de Filosoﬁa, e todos os

guiões de atividades, cadernos teóricos e de exercícios e

que quiserem contribuir com o seu labor, pode ter um papel relevante ao

recursos de suporte a atividades em aula.

disponibilizar o acesso a formação creditada, tanto de natureza cientíﬁca
como didática e a recursos, por um lado, exempliﬁcativos e, por outro,
facilitadores. Pretende-se com este desiderato criar uma rede de partilha de
recursos educativos abertos que possam ser mobilizados, testados e
melhorados, tendo como único ﬁto a valorização do ensino da Filosoﬁa num
quadro de escolaridade obrigatória.
Isabel Bernardo

32.º ENCONTRO DE FILOSOFIA

Intervenção de Miguel Vieito relativa ao posicionamento legal da União Europeia face à inteligência artiﬁcial e as reﬂexões éticas e legais face à “Singularidade”

32.º ENCONTRO DE FILOSOFIA

O “Perﬁl dos Alunos à saída da escolaridade

O 32.º Encontro, subordinado ao tema

obrigatória” estabelece que um aluno, no ﬁnal

“(Re)Pensar o Humano”, decorreu em

O “Perﬁl dos Alunos à saída da

de 12 anos de escolaridade, esteja “munido de

Conímbriga a 17 de fevereiro de 2018. Foram

escolaridade obrigatória” estabelece

múltiplas literacias que lhe permitam analisar e

discutidos temas como “Inteligência artiﬁcial,

que um aluno, no ﬁnal de 12 anos de

questionar criticamente a realidade, avaliar e

economia, empregabilidade e educação”, o

escolaridade, esteja “munido de

selecionar a informação, formular hipóteses e

“Estatuto moral e jurídico da inteligência

múltiplas literacias que lhe permitam

tomar decisões fundamentadas no seu dia a

artiﬁcial” e “As Biotecnologia e a invenção do

analisar e questionar criticamente a

dia” e que seja “livre, autónomo, responsável e

futuro”.

realidade, avaliar e selecionar a

consciente de si próprio e do mundo que o

Foi um Encontro extraordinariamente

informação, formular hipóteses e tomar

rodeia”. Nas diferentes áreas de

interessante, com comunicações de

decisões fundamentadas no seu dia a

competências, preconiza-se que o alunos

excelência, demonstrando que o pensamento

dia”.

aprenda a “colaborar em diferentes contextos

ﬁlosóﬁco está bem vivo e actuante no século

comunicativos, de forma adequada e segura,

XXI, com destaque para a área da Ética, da

utilizando diferentes tipos de ferramentas

Bioética e da Filosoﬁa da Informação.

(analógicas e digitais), com base nas regras

Destaque para a excelente adesão dos

de conduta próprias de cada ambiente”.

professores de Filosoﬁa, com largas dezenas
de participantes no já tradicional Encontro

RECURSOS PARA O
DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

Paralelamente, a União Europeia aprovou
regulamentação que visa estabelecer a

promovido anualmente pela Apf. Pode

navegação tutelada para jovens até aos 16

consultar um resumo mais extenso AQUI.

anos, o que trará implicações para a inserção
de aplicação e recursos digitais na educação.
Com o objetivo de facilitar uma reﬂexão sobre
os direitos dos jovens e sobre os percursos
que permitem construir a sua autonomia, a Apf
disponibilizou recursos que podem ser
implementados em aula no contexto da
celebração do Dia Mundial da Filosoﬁa. AQUI.

FILOSOFIA ÀS
SEGUNDAS E TERÇAS
Creditado na modalidade de formação de curta duração,
decorreu de outubro de 2017 a janeiro de 2018, um segundo
ciclo de webinares subordinado ao tema “Filosoﬁa ás segundas
e terças”. Com a duração de 1h30 minutos cada, as sessões
versaram sobre as áreas da ética, ﬁlosoﬁa política e ﬁlosoﬁa da
religião, com particular relevância para alguns dos temas /
problema que estão inscritos nas Aprendizagens Essenciais.

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS EM FILOSOFIA
Decorreram no Porto, Coimbra, Lisboa e Portimão, durante o mês de
outubro de 2017, quatro sessões sobre o processo de deﬁnição das
Aprendizagens Essenciais, nomeadamente em Filosoﬁa. AQUI estão
disponíveis as comunicações

CONCEÇÕES FILOSÓFICAS E
REPRESENTAÇÕES DO FEMININO
Entre fevereiro e março de 2018 realizou-se um ciclo temático
intitulado “Conceções ﬁlosóﬁcas e representações do feminino:
soletrando a tradição ﬁlosóﬁca”, orientado pela Professora
Doutora Fernanda Henriques e com a colaboração de Maria do
Céu Pires. Somos todos iguais? Existe alguma diferenciação
real que tenha por base o género de cada ser humano? Como
se entendem os recentes movimentos que defendem a
supremacia branca ou aqueles que advogam o apedrejamento
de mulheres adúlteras? A discriminação de género é
percecionada da mesma forma que o racismo? E o que tem a
ﬁlosoﬁa a ver com tudo isto? Foi em torno destas questões que
se desenvolveram quatro sessões online, na modalidade de
webinar, inteiramente gratuitas e organizadas pela Associação

CONCURSO “ENSAIO FILOSÓFICO NO ENSINO
SECUNDÁRIO”, 3.ª EDIÇÃO
Decorreu na Escola Secundária Manuel Cargaleiro, no dia 16 de
novembro, Dia Mundial da Filosoﬁa, a entrega do prémio a Bárbara
Sexauer que venceu a 3.ª edição com o ensaio “Liberdade individual na
sociedade do século XXI. A importância da posição original na deﬁnição
dos princípios de justiça em John Rawls”. O ensaio pode ser lido AQUI.

de Professores de Filosoﬁa. Continuar a ler AQUI.

CICLO COMPAIXÃO
Em colaboração com os Serviço de Desenvolvimento Cultural,
da Direção da Cultura da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa,
a Associação de Professores de Filosoﬁa promoveu durante o
ano de 2018 um ciclo dedicado à Compaixão .
Sendo a Misericórdia de Lisboa uma instituição promotora da
compaixão ativa pelo semelhante e tendo, generosamente,
mostrado disponibilidade para dar ao tema um tratamento
ﬁlosóﬁco, permitimo-nos enquadrar a sua evolução, como
produto por excelência, da Razão Pura no seu uso Prático,
numa referência a Kant, quando o ﬁlósofo de Konigsberg coloca
a lei moral como algo que deve ser tomado como legislação
universal. Continuar a ler AQUI.

Bárbara Sexauer, vencedora da 3.ª Edição do concurso

FILOSOFIA E
FLEXIBILIDADE
CURRICULAR
O evento “Filosoﬁa e ﬂexibilidade curricular” decorreu no
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de
Aveiro, e foi promovido pela Apf – Associação de Professores
de Filosoﬁa e a SPF – Sociedade Portuguesa de Filosoﬁa, a
12 de julho de 2018. Resumo das comunicações pode ser lido
AQUI. Apresentações em PPt dos palestrantes podem ser
extraídas AQUI.

FORMAÇÃO CREDITADA
Ao longo do ano letivo 2017-2018, em articulação com o CFAE Beira
Mar, a Apf disponibilizou, na modalidade de e-learning, seis cursos
creditados de formação nos domínios da lógica, ética, ﬁlosoﬁa política,
ﬁlosoﬁa da arte, ﬁlosoﬁa da religião e ﬁlosoﬁa com crianças e jovens.
Não se concretizaram, por falta de inscritos em número suﬁciente para
tornar a formação ﬁnanceiramente viável, as propostas nos domínios
da ﬁlosoﬁa política e da ética. Ao todo frequentaram os cursos cerca de
80 formandos do norte ao sul do país.

RECURSOS DE APOIO ÀS
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS
Na sua página web a Apf tem um menu com recursos, onde se
encontram materiais para a sala de aula, tal como o texto “Noções
elementares de lógica”, de Aires Almeida, elaborado em parceria com a
SPF, no âmbito das Aprendizagens Essenciais. A este documento
acrescem dois cadernos de exercícios (caderno 1 e caderno 2), uma
proposta de DAC (Domínio de Articulação Curricular) entre Filosoﬁa e
Matemática A, e um texto de Joaquim Neves Vicente intitulado «Do
primado de uma “logica utens” sobre uma “logica docens” no ensino da
ﬁlosoﬁa na educação secundária».
Os professores de Filosoﬁa do Agrupamento de Escolas de Cascais
elaboraram um interessante trabalho sobre a aplicação de tabelas de
verdade a formas argumentativas e disponibilizamos ainda um Guião
de trabalho, de Isabel Bernardo, sobre o estatuto moral dos animais, um
exemplo da implementação do ensaio ﬁlosóﬁco. A publicação de outros
recursos será efetuada em breve.

FILOSOFIA COM CRIANÇAS E JOVENS
No âmbito da Filosoﬁa com Crianças e Jovens foram também
publicados dois textos da autoria da Professora Doutora Maria José
Figueiroa Rêgo, cuja leitura se pode realizar AQUI.

PARCERIAS
ccTICua e Departamento de
Educação e Psicologia da UA

Museu de Conímbriga

Sociedade Portuguesa de Filosoﬁa

O C e n t r o d e C o m p e t ê n c i a s T I C d a Na sequência da parceria com a Liga dos N o p r o c e s s o d e e l a b o r a ç ã o d a s
Universidade de Aveiro, e o Departamento de Amigos de Conímbriga, a Direção do Museu de Aprendizagens Essenciais para a disciplina de
Educação Psicologia, foram parceiros Conímbriga continuou a ceder graciosamente Filosoﬁa 10/11, a Apf e a SPF desenvolveram
fundamentais na organização logística do as instalações do seu auditório para a um trabalho conjunto. Foi ainda no âmbito do
Encontro Nacional de Filosoﬁa e Flexibilidade realização do 32.º Encontro e a proporcionar Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular
Curricular.

Direção Geral de Educação

aos participantes do Encontro o acesso que as duas Associações realizaram no dia 12
gratuito ao Museu.

Dando continuidade ao trabalho iniciado em PROSOFOS - VI Olimpíadas Nacionais
2016 por solicitação da DGE, e já relatado no de Filosoﬁa
Boletim anterior, a Apf, em articulação com a A Apf apoiou a PROSOFOS na realização das
S P F, c o n t i n u o u a e l a b o r a ç ã o d a s VI Olimpíadas Nacionais de Filosoﬁa que
Aprendizagens Essenciais de Filosoﬁa 10/11, Decorreram no Agrupamento de Escolas Júlio
nomeadamente a deﬁnição das opções Dantas, em Lagos, nos dias 21 e 22 de abril, e
estratégicas de ensino e o aﬁnamento dos fez-se representar institucionalmente através
conteúdos na sequência da discussão pública da vice-presidente da Direção.

de julho de 2018, no Auditório do
Departamento de Psicologia e Educação da
Universidade de Aveiro um encontro sobre
Filosoﬁa e Flexibilidade Curricular.

EVENTOS
CONCURSO “ENSAIO
FILOSÓFICO NO ENSINO
SECUNDÁRIO”, 5.ª EDIÇÃO

das AE. O mesmo trabalho foi realizado pela
Apf para Filosoﬁa A e Ciência Política. No caso

Rede de Bibliotecas Escolares

desta disciplina, em articulação com a A Apf e a Rede de Bibliotecas Escolares
mantêm o protocolo de colaboração com vista
respetiva equipa autoral do Programa.
à divulgação e à promoção do concurso

Formação creditada

“Ensaio Filosóﬁco no Ensino Secundário”. De

O CFAE Beira-Mar, Figueira da Foz, tem sido modo a responder aos interesses de ambas as
um parceiro privilegiado na implementação de partes, o âmbito do concurso inclui aspetos
formação creditada, nomeadamente na relacionados com o desenvolvimento de
modalidade de e-learning e na creditação competências em literacia da informação e o
como formação de curta duração dos ciclos júri continuará a integrar um representante da

Num momento em que se encontra em
implementação as “Aprendizagens
Essenciais” de Filosoﬁa, no âmbito do
Currículo do Ensino Básico e Secundário,
retoma-se o estabelecido no Programa de
Filosoﬁa 10/11 homologado em 2001. Nos

temáticos em modalidade de webinar. Para RBE.
poder alcançar um território mais alargado no

instrumentos e nos critérios de referência

que respeita a formações creditadas em Ainda no âmbito deste Protocolo, a RBE incluiu
regime presencial, a Apf está a desenvolver na sua lista de formação para Professores

estabelecido que os alunos deverão ser

uma parceria com o Centro de Formação João Bibliotecários o curso creditado promovido
Soares em Lisboa e a procurar um CFAE pela Apf “Filosoﬁa com crianças e jovens: sua
pareiro no Porto.

aplicação prática e transdisciplinar”, orientado

IAVE

por Maria José Figueiroa-Rego e que decorreu

De acordo com o estabelecido no artigo 15.º do
Decreto-Lei n.º 102/2013, de 25 de julho, a Apf

em outubro de 2017.

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

tem assento no Conselho Cientíﬁco do IAVE, /Museu S. Roque
tendo, no âmbito das competências atribuídas D e u - s e c o n t i n u i d a d e a o p r o c e s s o d e
a este conselho, prestado o apoio técnico que colaboração entre a Apf e Santa Casa da
lhe tem sido solicitado. A Apf está também Misericórdia de Lisboa para a co-organização
representada no Conselho Consultivo do IAVE. de eventos relacionados com a Filosoﬁa com o

Liga dos Amigos de Conímbriga
O Centro de Formação da Liga dos Amigos de
Conímbriga continua a providenciar a
acreditação dos Encontros de Filosoﬁa, na
modalidade de formação de curta duração e
providenciou também a creditação do
“Encontro Nacional Filosoﬁa e Flexibilidade
Curricular” que ocorreu em Aveiro a 12 de julho.

ciclo Compaixão. O próximo evento, o ciclo
temático dedicado ao tema Doces Pecados e
Eternas Virtudes, decorrerá entre novembro de
2018 e abril de 2019. Para além da coorganização das sessões, a equipa do Museu
de S. Roque proporciona também uma visita
guiada às instalações do Museu para os
participantes das sessões.

para a avaliação sumativa (p.26) é
capazes de “compor textos de carácter
argumentativo sobre algum
tema/problema do programa efetivamente
tratado e acerca do qual tenham sido
discutidas distintas posições ou teses e os
correspondentes argumentos: formulando com precisão o problema em
apreço; - expondo com imparcialidade as
teses concorrentes; - confrontando as
teses concorrentes entre si;- elaborando
uma resposta reﬂectida à questão ou
problema.”
Ainda que sem essa designação, a
elaboração de um ensaio ﬁlosóﬁco está,
desde sempre, inscrita no programa de
Filosoﬁa. Exigindo competências com
complexidade cognitiva, os alunos são
desaﬁados a discutir um problema
ﬁlosóﬁco, no que seve ser um constante
corolário da aula de Filosoﬁa.

A 5.ª edição do Concurso será lançada, com

Esta ﬂexibilidade exige autonomia, ou seja, a ciclo temático em Lisboa, no Museu de S.

a colaboração da Rede de Bibliotecas

corresponsabilização dos professores como Roque, subordinado ao tema “Doces Pecados

Escolares, no dia Mundial da Filosoﬁa e visa,

gestores do currículo, aos quais é dada a e eternas virtudes”. Informações detalhadas

entre outros objetivos, dar visibilidade a este

possibilidade de efetuarem ajustes, tendo em AQUI.

trabalho que é desenvolvido com os alunos.

consideração os objetivos pedagógicos que

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA
Como habitualmente, a Apf vai assinalar do Dia
Mundial da Filosoﬁa disponibilizando materiais
aplicáveis em sala de aula. No presente ano
letivo, destaca-se a importância da Filosoﬁa
para o desenvolvimento de um pensamento
crítico, nomeadamente a capacidade de reﬂetir
sobre a informação que nos chega através dos
media. Promovendo a integração curricular,
faz-se no plano de aula e recursos de apoio
(link) uma articulação com o referencial
“Aprender com a Biblioteca Escolar”, mais
especiﬁcamente com as competências
associadas à literacia dos media.

CICLO “FILOSOFIA E ENSINO”

33.º ENCONTRO DE FILOSOFIA

localmente se consideram mais adequados. As “FILOSOFIA E DIREITOS HUMANOS”
aprendizagens essenciais são o que todo o
No dia 9 de março de 2019, no Auditório do
aluno deve saber. Na gestão ﬂexível do
Museu Nacional de Conímbriga, decorrerá o
currículo, e tendo em retaguarda o Programa
33.º Encontro de Filosoﬁa, com o tema
em vigor, o professor tem de obrigatoriamente
“Filosoﬁa e Direitos Humanos”. Mais
a trabalhar os conhecimentos, capacidades e
informação e inscrições AQUI.
atitudes aí elencados, podendo enriquecê-los
quer através da articulação com projetos e
outros saberes disciplinares quer através do
aprofundamento dos conhecimentos
ﬁlosóﬁcos. Quebrando uma lógica de avaliação
centrada apenas em resultados, à avaliação é
dada uma dimensão formativa, pensada como
instrumento para a aprendizagem. Neste
contexto, a Apf propõe, nos meses de outubro e
novembro, um ciclo de quatro sessões online,

CURSO DE FORMAÇÃO CREDITADA
Podendo ainda vir a ser propostos outros

cursos, para o ano letivo de 2018/2019 a Apf
O Currículo do Ensino Básico e Secundário sob o formato de webinar, com a duração de
tem, neste momento, em oferta nove cursos,
têm quatro pilares base: Perﬁl do aluno à saída 1h30 minutos cada e creditados na modalidade
três dos quais no domínio da lógica no ensino
da escolaridade obrigatória, ﬂexibilidade e de formação de curta duração. Para mais
da Filosoﬁa. Destes, dois em regime presencial
autonomia, aprendizagens essenciais e informações e inscrições, veja AQUI.
(Porto e Lisboa, ainda em acreditação) e um
avaliação formativa.
em regime de e-learning (também em
O Perﬁl dos alunos à saída da escolaridade
obrigatória inscreve um ideal de cidadão,

acreditação). Dois dos cursos dizem respeito

desejavelmente o que tem de estar preparado

ao desenvolvimento do ensaio ﬁlosóﬁco. Um,

para os desaﬁos do século XXI, e é o CICLO “DOCES PECADOS E

já creditado, decorrerá em Lisboa. Um

ETERNAS VIRTUDES”
referencial que justiﬁca as opções curriculares.

segundo, em acreditação, será em regime de
Em
colaboração
com
a
Santa
Casa
da
e-learning. Ambos os cursos têm a sua
Flexibilidade na possibilidade de gerir o
Misericórdia
de
Lisboa,
a
Apf
dinamiza,
de
abertura
prevista para janeiro de 2019. No
currículo de modo diversiﬁcado, adequando-o
novembro
de
2018
a
abril
de
2019,
mais
um
âmbito da didática da Filosoﬁa, está em
aos alunos (princípio da educação inclusiva), e
ao contexto local. Tendo sempre por base o

acreditação um curso em regime de b-learning

deﬁnido nas “aprendizagens essenciais”, a

(sessões presenciais e online), com abertura

ﬂexibilidade implica a possibilidade de

prevista para o Porto e Figueira da Foz. Por ﬁm,

articulação intra e inter disciplinas, com o

já acreditado, oferece-se uma segunda edição

objetivo de se constituir uma visão capacitada

do curso em Filosoﬁa da Religião. Mais

e integrada dos saberes.

informações e ﬁchas de inscrição AQUI.

https://www.facebook.com/Associação-deProfessores-de-Filosoﬁa-241226372675124/

