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EDITORIAL
A Filosofia no ensino secundário

Isabel Bernardo

O Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória veio realçar a 

importância do ensino da Filosofia no ensino secundário. Por um lado, 

o rigor que se exige na comunicação e resolução de problemas e, por 

outro, o pensamento crítico são competências que se devem 

desenvolver na aula de Filosofia. Sem perder a especificidade própria 

do labor filosófico, nem deixar de ter como horizonte fundamental os 

problemas e as teorias filosóficas, numa aula de Filosofia o aluno deve 

aprender a comunicar com rigor, usando com propriedade os conceitos 

filosóficos, deve aprender a refletir, de modo fundamentado, sobre o 

mundo que o rodeia (consolidando, em simultâneo uma forte 

consciência ética e política) e aprender a apresentar à discussão 

propostas capazes, de modo inovador e, eventualmente, criativo, de 

resolver problemas. O conceito-chave aqui é “aprender”, ou seja, na aula 

têm de ser criadas as condições para que o aluno se possa envolver 

ativamente, possa aplicar e refletir sobre o que sabe dos problemas e 

teorias filosóficas, possa criticar e criar a partir dessas teorias. Sendo a 

Filosofia constituída por muitas áreas de reflexão, muitas delas com 

ligações diretas às várias áreas do currículo, a Filosofia pode (deve) 

tornar-se uma disciplina de charneira nas atividades de integração 

curricular que se venham a desenvolver na Escola. O pensamento 

filosófico deve ser capaz de dar aos alunos a fundamentação a partir da 

qual são pensados e, possivelmente compreendidos, os demais 

problemas e temas discutidos nas outras disciplinas.
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Este é um trabalho profundamente exigente para o professor e para 

o aluno. Para este porque, como diria Kant, não vem aprender 

filosofia, mas a filosofar. Para o professor, porque criar estas 

condições de aula, em contextos muitas vezes adversos pelo 

número de alunos por turma e por professor, pela heterogeneidade 

das turmas, pela instabilidade dos professores contratados (entre 

muitos outros fatores), exige profundo e atualizado conhecimento 

filosófico e pedagógico.

Ciente destes desafios, a Apf considerou fundamental dedicar o 34.º 

Encontro, a realizar em fevereiro de 2020 na Faculdades de Letras da 

Universidade de Coimbra, ao tema “Filosofia e Educação”, ao 

mesmo tempo que continua a promover formação acreditada, quer 

com uma dimensão mais científica quer com uma dimensão mais 

pedagógico / didática, mas sempre tendo em conta a sua 

aplicabilidade no currículo do ensino secundário. Continua ainda a 

promover a partilha de práticas. Nesse sentido, convidamos todos os 

colegas a partilharem práticas e recursos que serão publicados, em 

regime aberto, na página da Apf. Convidamos todos também a 

estarem presentes no ciclo temático “O trabalho filosófico: partilha 

de práticas” que se realizará semanalmente, em formato webinar, 

entre outubro e novembro de 2019.



No debate que ocupou grande parte da tarde, quatro conferencistas 

e um moderador analisaram os direitos humanos no mundo digital a 

partir da sua relação com a privacidade, a democratização do 

conhecimento, a liberdade de expressão e o exercício da cidadania. 

O almoço partilhado, pela maioria dos participantes, permitiu 

momentos de salutar convívio e até o sol convidou a uma visita breve 

às ruínas romanas ou a uma escapadela ao Museu.  

Uma síntese mais extensa pode ser consultada AQUI.

33.º ENCONTRO DE FILOSOFIA

Conferência de abertura - João Cardoso Rosas (Universidade do Minho)

O 33.º Encontro, realizado a 9 de março de 2019 no Auditório do Museu 

Monográfico de Conímbriga, organizou-se em torno dos Direitos 

Humanos: o que são, qual o seu lugar, como se relacionam com a 

igualdade de género, como se articulam e vivem numa era 

marcadamente digital. 

O conjunto das comunicações, proferidas por professores 

representativos de importantes centros universitários nacionais 

(Universidades de Coimbra, Évora, Lisboa, Minho, Porto, 

Trás-os-Montes e Alto Douro) e com reconhecida investigação nestas 

áreas, permitiu aos participantes pensar sobre aspetos menos 

comuns desta temática, por exemplo, se os direitos humanos terão 

um fundamento filosófico, a assimetria da sua aplicação no que às 

mulheres diz respeito, a sua distinção face aos direitos de cidadania e 

a problemática da sua implementação no contexto europeu 

sociopolítico atual.

33.º ENCONTRO DE FILOSOFIA

https://apfilosofia.org/2018/08/02/33-o-encontro-de-filosofia-filosofia-e-direitos-humanos-9-de-marco-de-2019/



CICLO TEMÁTICO "DOCES PECADOS E TERNAS VIRTUDES

De novembro de 2018 a 11 de abril de 2019, e novamente em 

colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Apf levou a 

cabo novo ciclo temático com o sugestivo título “Doces Pecados, 

Ternas Virtudes”. As sessões decorreram no Convento de São Pedro de 

Alcântara, tendo a segunda e terceiras sessões, em fevereiro e abril, 

dado origem a entrevistas difundidas pela Antena 2 no programa 

“Império dos sentidos”. Acesso disponível AQUI.

Na 4.ª edição do concurso “Ensaio Filosófico no Ensino Secundário” o 

júri decidiu apenas conceder uma menção honrosa, a qual foi 

atribuída ao ensaio Ética animal – será que devemos ter uma 

consideração moral, da autoria da aluna Tatiana da Silva Cardoso, do 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento. A Apf endereçou 

felicitações à aluna, escola e professor orientador, e enviou, à aluna, um 

prémio de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. 

OUTROS EVENTOS

Este ciclo temático decorreu online, em formato de webinar, com a 

duração de 1h30m cada, e realizou-se de outubro a novembro do 

ano transato. Creditado na modalidade de curta duração, permitiu 

aos formandos contactarem com outros modos de pensar a 

aprendizagem e a avaliação em Filosofia. As temáticas versaram 

sobre Filosofia e Integração Curricular, Ferramentas digitais na 

Didática da Filosofia, o Ensaio Filosófico e a Avaliação. O resumo 

das comunicações pode ser consultado AQUI.

CONCURSO "ENSAIO FILOSÓFICO NO ENSINO 
SECUNDÁRIO" - 4.ª EDIÇÃO

Carlos João Correia. Convento de Alcântara

"FILOSOFIA E ENSINO: PROPOSTAS DE TRABALHO PARA 
AS AE DE FILOSOFIA"

FORMAÇÃO CREDITADA

Em 2018, de acordo com questionário anónimo aplicado pelo 

CFAE Beira Mar aos formandos, a classificação final das ações de 

formação, em formato de e-learning, propostas pela Apf na sua 

área disciplinar específica, atingiu uma média de 4,8 numa escala 

de 1 a 5, o que, pensamos, nos permite inferir que a formação 

apresentada pela Apf e pelos formadores que com ela trabalham, 

possuem qualidade científica e pedagógica.

Porque a formação na área da Filosofia, especialmente formação 

científica e didática, é pouco acessível, no seu plano de formação, 

a Apf apresentou, em formato presencial e em e-learning, 

propostas de formação nas áreas da Filosofia Política, Filosofia da 

Arte, Lógica formal e ensino da Filosofia, Instrumentos formais e 

informais de argumentação em Filosofia, e Ensaio filosófico. No 

entanto, destas propostas, apenas abriram em 2018, de acordo 

com a procura dos formandos, a formação relativa à Lógica formal 

e o ensino da Filosofia e a Filosofia da Arte.

Em 2019 já foram implementadas ações de formação nas áreas da 

Filosofia da Religião, Ensaio Filosófico (e-learning) e Lógica e 

Ensino, tendo ficado desertas formações em formato presencial e 

b-learning, respetivamente, sobre o ensaio filosófico e didática da 

Filosofia.

O ano de 2018 também ficou marcado pela constituição de uma 

nova parceria, o CFAE João Soares em Lisboa, cuja concretização 

se efetivou em março de 2019 com a implementação da formação 

“Lógica e Filosofia”.

AÇÕES DE FORMAÇÃO

https://apfilosofia.org/2019/02/22/tradicao-monoteista-e-revolucao-romantica/

https://apfilosofia.org/2018/08/03/filosofia-e-ensino-outubro-e-novembro-de-2018-ciclo-de-sessoes-online/



RECURSOS 

Os recursos APF, localizáveis a partir do menu recursos na página web 

da associação, continuam a colocar ao dispor dos professores 

materiais construídos à luz das Aprendizagens Essenciais e da 

flexibilidade curricular. Encontra-se ao dispor de todos um guião de 

atividade orientado para a reflexão relativa ao impacto ético do 

desenvolvimento da inteligência artificial que apela ao trabalho 

colaborativo entre disciplinas curriculares de várias componentes de 

formação (Português Filosofia / Inglês / Biologia e Geologia / 

Cidadania e Desenvolvimento). Acessível AQUI.

Um guião de trabalho, implementado no presente ano letivo, partilha 

objetivos idênticos, identifica aprendizagens essenciais de Filosofia do 

11º ano e de Cidadania e Desenvolvimento, com a particularidade de 

apelar à mobilização de conhecimentos adquiridos no ano de 

escolaridade anterior, permitindo aos alunos pensar sobre questões 

pertinentes numa sociedade globalizada e digital: Qual o impacto no 

espaço público, e na capacidade dos indivíduos tomarem decisões 

livres e informadas, da má informação e a desinformação? É 

importante combatê-las? O que fazer para que haja preservação ética 

do valor epistémico da informação? Consultar AQUI.

RECURSOS DE APOIO ÀS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

https://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2019/01/DAC_Fil_Cidadania_etica_epistemologia.pdf

https://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2018/08/Apf_MODELO_RECURSOS.docx https://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2018/08/Apf_modelo_para_ppt.pptx

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

A celebração deste dia foi mais uma vez pretexto para a Apf 

disponibilizar recursos que não só diversificam as suas propostas de 

trabalho em contexto de sala de aula como contribuem para a 

implementação duma ação educativa coerente e flexível (tal como 

enunciado no princípio E. do Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória), promovendo o desenvolvimento do 

pensamento reflexivo, crítico e criativo. Assim, foi disponibilizado o 

recurso “Pensamento crítico no mundo da hiperinformação”, da 

autoria de Isabel Bernardo e Sérgio Lagoa, cujas atividades e 

instrumentos de avaliação permitem concretizar as áreas de 

competências A, B e D do Perfil dos alunos, e identificam de forma 

clara aprendizagens essenciais e de Cidadania e Desenvolvimento. 

Atividade disponível AQUI.

https://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2019/01/Apf_materiais_guiao2_ensaio_IA.pdf

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

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

https://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2018/09/APF_DAC_consumismo_maria_antonia_brandao.docx

https://apfilosofia.org/planificacoes-e-materiais-para-uso-em-sala-de-aula/ Na mesma linha, a colega Maria Antónia Brandão, do Agrupamento 

de Escolas D. Afonso Henriques, elaborou uma proposta de 

sequência de atividades de aprendizagem que envolvem as 

disciplinas de Filosofia, Português e Economia A e que designou por 

“Sou o que consumo? (consumismo e consumerismo)”. Disponível 

AQUI.

A Apf continua a apelar a toda a comunidade de professores de 

Filosofia a partilha de práticas e materiais, relembrando e existência 

de modelos para a apresentação dos mesmos (ver AQUI e AQUI).

https://apfilosofia.org/wp-content/uploads/2018/11/Apf_Dia_Mundial_Filosofia_2018.pdf



Desde outubro de 2018, a Apf encontra-se 

envolvida no processo de construção das 

Aprendizagens Essenciais aplicadas às ofertas 

de educação e formação dos Cursos 

Profissionais, iniciado pela ANQEP, I. P.. O seu 

contributo foi solicitado para as disciplinas de 

Psicologia, Psicologia e Sociologia e Área de 

Integração. Exceto para Psicologia, o demais 

trabalho tem sido desenvolvido em 

colaboração com outras congéneres: 

Associações de Professores de Geografia, de 

História e de Ciências Económico-Sociais. 

ANQEP, I. P. – Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional  

Na sequência do trabalho desenvolvido 

anteriormente relativo às Aprendizagens 

Essenciais (AE) dos Cursos 

Científico-Humanísticos, a Apf foi convidada a 

estar presente e fez-se representar no 

Encontro “Aprendizagens Essenciais 

2018/2019”, realizado a 28 de março último no 

Centro de Caparide, subordinado ao tema 

“Acompanhamento e Monitorização das 

Aprendizagens Essenciais”, no qual estiveram 

presentes o Secretário de Estado da 

Educação, o Diretor Geral da Educação, o 

Diretor de Serviços de Desenvolvimento 

Curricular e demais associações profissionais. 

A Apf alertou para a necessidade de a 

monitorização tomar em consideração os 

múltiplos modos de implementação efetiva 

das AE e a grande variabilidade do tempo 

semanal atribuído à disciplina consoante os 

agrupamentos/escolas. Neste encontro foi 

reafirmado serem as AE os referenciais para a 

avaliação externa.

DGE – Direção Geral de Educação 

A Apf e o CFAE Beira Mar, situado na Figueira 

da Foz, têm mantido uma parceria 

privilegiada na implementação de ações de 

formação creditadas, nomeadamente na 

modalidade de e-learning e na creditação de 

ciclos temáticos na modalidade de formação 

de curta duração. Num esforço de 

descentralização, a Apf estabeleceu uma 

parceria com o CFAE Prof. João Soares, em 

Lisboa, tendo cedido ações em regime 

presencial. Estão em curso diligências para 

estabelecimento de parceria idêntica com um 

CFAE na área do Porto.

Formação creditada

A Apf mantém a representação no Conselho 

Consultivo deste organismo. Continua a ter 

assento no Conselho Científico do IAVE (artigo 

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

ao qual, no âmbito das competências deste 

conselho, tem prestado o apoio técnico que 

lhe tem sido solicitado, nomeadamente no 

âmbito da avaliação externa dos alunos do 

ensino secundário.   

Na sequência da publicação da 

informação-prova do exame nacional de 

Filosofia, procedeu ao envio de mensagens ao 

Diretor do IAVE, I. P., solicitando análise de 

situações identificadas no sentido de 

salvaguardar a igualdade para todos os alunos 

inscritos no referido exame.

IAVE – Instituto de Avaliação Educativa 

A parceria com o Centro de Formação da Liga 

dos Amigos de Conímbriga continuou ativa 

para a acreditação, na modalidade de 

formação de curta duração, do 33.º Encontro 

de Filosofia.

LAC – Liga dos Amigos de Conímbriga

A Direção do Museu de Conímbriga continuou 

a ceder graciosamente as instalações do seu 

auditório para a realização do 33.º Encontro e a 

proporcionar aos participantes deste evento o 

acesso gratuito ao Museu.

Museu Monográfico de Conímbriga

A concessão de patrocínio financeiro e a 

divulgação das Olimpíadas Nacionais de 

Filosofia na página web da Apf continuam a 

concretizar o apoio prestado à PROSOFOS 

para a realização do referido evento, que este 

ano teve lugar na Escola Secundária António 

Damásio, em Lisboa, nos dias 4 e 5 de maio.

PROSOFOS – Associação para a 
Promoção da Filosofia

A Apf e a SCML continuaram a assegurar a 

co-organização de eventos relacionados com 

a Filosofia. Desta feita, colaboraram na 

concretização de novo ciclo temático, com o 

título “Doces Pecados, Ternas Virtudes”, ciclo 

constituído por três sessões e que decorreu de 

novembro de 2018 a abril deste ano, no 

Convento de São Pedro de Alcântara.

SCML – Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa

Deu-se continuidade ao protocolo de 

colaboração com a RBE com vista à 

divulgação e promoção do concurso “Ensaio 

Filosófico no Ensino Secundário”. Dado o 

concurso contemplar aspetos relacionados 

com o desenvolvimento de literacias, o júri do 

concurso continua a integrar um 

representante desta Rede. 

RBE – Rede de Bibliotecas Escolares

No âmbito da elaboração das Aprendizagens 

Essenciais dos Cursos Científico- 

Humanísticos, em especial de Filosofia 10 e 11, 

deu-se continuidade ao trabalho de 

colaboração entre as duas entidades, 

nomeadamente através da coorganização do 

evento “Encontro Nacional de Professores de 

Filosofia”, a realizar a 6 de setembro, em 

Santarém. O Programa pretende ir ao 

encontro das necessidades de quem ensina a 

filosofar, desejando contribuir para apetrechar 

os professores a partir da partilha de ideias 

filosóficas e discussão de propostas didáticas. 

A SPF é também parceira na co-organização 

do encontro “Autonomia e flexibilidade: 

integração curricular e avaliação”, a decorrer 

na Escola Secundária de Montemor-o-Velho, 

nos dias 11 e 12 de outubro.

SPF – Sociedade Portuguesa de 
Filosofia 

PARCERIAS

Outras parcerias - Associação 
Portuguesa de Professores de Biologia 
e Geologia e Associação de Professores 
de Latim e Grego

A Associação Portuguesa de Professores de 

Biologia e Geologia e a Associação de 

Professores de Latim e Grego, a par da Apf e 

da SPF, participam na organização conjunta 

do encontro a realizar em outubro de 2019, 

com o apoio do AE de Montemor-o-Velho e 

dos CFAE Beira-Mar, Coimbra Interior, Minerva 

e Nova Ágora.



A 6 de setembro, para concluir a semana de 

abertura de 2019/2020, terá lugar o Encontro 

“Filosofar com as Aprendizagens essenciais”, a 

realizar na Escola Secundária Dr. Ginestal 

Machado, em Santarém, numa organização 

conjunta da Apf e da SPF. Com possibilidade 

de acreditação como ação de curta duração, e 

receção aos participantes logo pela manhã, a 

conferência de abertura será proferida por 

Julian Baggini, um dos fundadores da revista 

inglesa ‘The Philosophers’ e autor de mais de 

vinte livros. O livre-arbítrio é um dos seus 

problemas de eleição, pelo que será uma 

apresentação totalmente alinhada com o 

perfil do evento, todo ele construído a pensar 

no melhor apetrechamento científico e 

pedagógico-didático dos professores de 

Filosofia. A implementação generalizada das 

Aprendizagens Essenciais (AE) no território 

nacional exige novos ajustamentos e 

articulações pelo que, quer as comunicações 

de académicos reconhecidos nas respetivas 

áreas quer a apresentação, por professores e 

divulgadores experientes, de propostas 

didáticas sobre os núcleos temáticos das AE 

que mais têm preocupado os professores, 

como a lógica, a filosofia da religião, a filosofia 

da arte e os chamados temas-problemas do 

mundo contemporâneo, constituem um 

lançamento de ano letivo entusiasmante. 

Programa, informações e inscrições AQUI.

FILOSOFAR COM AS APRENDIZAGENS 
ESSENCIAIS

EVENTOS FUTUROS

FORMAÇÃO CREDITADA
Para o plano de formação de 2019/2020, 

encontram-se em acreditação seis novas 

ações de formação, duas em regime 

presencial e quatro em regime de e-learning. 

Todas as ações propostas têm um caráter 

teórico e prático, visando a produção de 

recursos que possam, de modo útil, ser

AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE: 
INTEGRAÇÃO CURRICULAR E 
AVALIAÇÃO
Nos dias 11 e 12 de outubro de 2019 decorrerá, 

em Montemor-o-Velho, um Encontro sobre 

autonomia e flexibilidade curricular 

organizado pela Associação Portuguesa de 

Professores de Biologia e Geologia, pelas 

Associações de Professores de Filosofia e de 

Latim e Grego e pela Sociedade Portuguesa 

de Filosofia.

A integração curricular, preconizada nos 

domínios de autonomia curricular, visa a 

articulação entre disciplinas e estas e projetos, 

assim como a integração nas atividades de 

aprendizagem de competências transversais, 

tal como estabelecido no Perfil dos Alunos. 

Esta integração pressupõe um modelo de 

avaliação que assente em processos e 

produtos e que se oriente para a 

aprendizagem, e não apenas para os 

resultados finais em que se afere apenas a 

posteriori o grau de sucesso do aluno. 

Com uma primeira tarde de enquadramento 

teórico, o segundo dia prosseguirá com a 

realização de workshop centrados em 

processos de articulação curricular e em 

práticas de avaliação. Cada formando poderá 

inscrever-se em dois dos workshop 

disponíveis. Este Encontro está acreditado 

para os grupos de recrutamento 300, 310, 330, 

400, 410, 420, 430, 500, 510, 520.

CICLO TEMÁTICO "O TRABALHO 
FILOSÓFICO: PARTILHAR PRÁTICAS"

A implementação generalizada das 

Aprendizagens Essenciais, o regime de 

autonomia e flexibilidade curricular e a defesa 

da importância da natureza articulada das 

aprendizagens apelam a novas práticas 

docentes. O trabalho colaborativo, 

nomeadamente através da partilha de 

dispositivos didáticos construídos pelos 

professores, é um caminho possível, e 

desejável, a percorrer. 

Foi neste contexto que a Apf desafiou os 

professores de Filosofia a apresentar 

experiências, práticas ou recursos num ciclo 

temático subordinado ao título "O trabalho 

filosófico: partilhar práticas". A apresentação 

das propostas selecionadas decorrerá em 

sessões online, na modalidade de webinar. 

Cada uma destas sessões (num total de 

quatro) terá a duração de uma hora e 

decorrerá de 28 de outubro a 18 de novembro 

de 2019, com uma frequência semanal.

Para mais informações e inscrição, clique  

AQUI. 

implementados em aula e até partilhados 

online na secção de recursos da Apf. Duas 

destas formações têm o seu âmbito na 

didática, e em particular na implementação 

de atividades centradas no aluno e na 

avaliação das aprendizagens. Uma das ações 

dirige-se a professores de todos os grupos de 

recrutamento e centra-se na relação entre 

flexibilidade curricular e educação inclusiva. 

Por fim, estão ainda em acreditação duas 

ações sobre Filosofia da Arte (aberta a vários 

grupos de recrutamento) e Teoria do 

Conhecimento. Consulte os planos de 

formação na página da Apf. Os calendários 

serão disponibilizados à medida que as ações 

forem acreditadas. 

Em breve também serão propostos 

calendários para novas edições da ação de 

formação “Lógica e Filosofia.

 Veja o Programa, inscrições e informações.

https://apfilosofia.org/2019/05/22/encontro-nacional-de-professores-de-filosofia-2019/

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

https://apfilosofia.org/2019/04/19/ciclo-tematico-o-trabalho-filosofico-partilha-de-praticas-online/

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

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

https://apfilosofia.org/2019/06/21/autonomia-e-flexibilidade-integracao-curricular-e-avaliacao/



CICLO TEMÁTICO “O estado da arte”
No ciclo temático “O estado da arte” pretende-se apresentar 

algumas das linhas mais recentes de investigação e discussão 

filosóficas. Com a ambição de ser um ciclo com várias edições ao 

longo do tempo, procurar-se-á em cada edição dedicar pelo menos 

uma sessão a uma das disciplinas mais nucleares da filosofia 

(filosofia do conhecimento, lógica, ontologia…) e as restantes a temas 

e áreas com uma dimensão mais prática. As sessões decorrerão 

online, através da plataforma de videoconferência Zoom e terão a 

duração de uma hora.

Veja os temas e os conferencistas da Primeira Edição AQUI.

Dia Mundial da Filosofia
À luz do quadro legal em 

vigor, a liberdade é um dos 

valores que as crianças e 

jovens portugueses, no 

decurso do seu percurso 

formativo, deviam ser 

encorajados a manifestar, 

quer nas atividades 

escolares, letivas e não 

letivas, quer no exercício 

duma cidadania ativa e

Será divulgado até ao final de setembro de 2019 o resultado da 5.ª 

edição do concurso “Ensaio Filosófico no Ensino Secundário”.

A 6.ª edição do Concurso será lançada, com a colaboração da Rede de 

Bibliotecas Escolares, no Dia Mundial da Filosofia 2019 e visa, entre 

outros objetivos, dar visibilidade a este trabalho que é desenvolvido 

com os alunos e que hoje, a partir da implementação das 

Aprendizagens Essenciais 10/11 é considerado fundamental.

Concurso “Ensaio Filosófico no Ensino Secundário”, 5.ª e 
6.ª Edições

Comunidade de Leitores de Filosofia

A Apf lançará no próximo mês de Outubro a "Comunidade de Leitores 

de Filosofia Online", retomando uma iniciativa pioneira do sítio 

"Páginas de Filosofia", em 2015. Pretendemos analisar e discutir livros 

adequados ao programa de Filosofia no ensino secundário, produzir e 

partilhar materiais didáticos, e contribuir para a formação de leitores, 

sejam eles alunos, professores ou investigadores do mundo lusófono. 

A Comunidade de Leitores de Filosofia funcionará estritamente 

online, com fóruns de discussão assíncrona e algumas sessões 

dinamizadas através de videoconferência. O primeiro livro será "Sobre 

a Liberdade", de John Stuart Mill, e a discussão será desenvolvida ao 

longo de três semanas. A participação é totalmente gratuita, 

requerendo apenas uma inscrição online. Para mais informações, veja 

AQUI. A abertura das inscrições será oportunamente divulgada.

https://apfilosofia.org/2018/11/15/concurso-ensaio-filosofico-no-ensino-secundario-5-a-edicao/

responsável, comprometida com a defesa dos direitos humanos, da democracia, da equidade, do bem comum, da livre escolha. Uma vez que 

o “Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória” também defende que cada aluno conheça os «princípios fundamentais da 

sociedade democrática e os direitos, garantias e liberdades em que esta assenta», a comemoração do Dia Mundial da Filosofia, em novembro 

próximo, afigura-se como a data ideal para a disponibilização de recursos mobilizáveis para o espaço de aula sobre a temática “Liberdade de 

expressão”. Em outubro de 2019 os recursos estarão disponíveis AQUI.

Estando desde sempre inscrito no Programa de Filosofia, a 

elaboração de um texto estruturado, com fundamentação 

argumentativa, exigindo competências com complexidade 

cognitiva, deve ser um constante corolário da aula de Filosofia.
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https://www.facebook.com/Associação-de-Professores
-de-Filosofia-241226372675124/

34.º Encontro de Filosofia “ Filosofia e Educação”
Subordinado ao tema “Filosofia e Educação, o 34.º Encontro 

decorrerá nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2020 na Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra. 

No dia 28, sexta-feira, de tarde, o Programa está mais orientado para 

alunos do ensino secundário de Coimbra.  Iniciaremos os trabalhos 

com o Professor Doutor João Maria André e desafiámos os alunos a 

envolverem-se num debate sobre a importância da Filosofia nos 

desafios que se colocam hoje à educação.

No dia 29, sábado, o Programa será mais orientado para professores 

e demais interessados nas questões da educação, com a presença já 

confirmada da Professora Adela Cortina, cuja conferência de 

abertura se subordinará ao tema “Educar en una ciudadanía cordial 

para el siglo XXI”.

Programa, informação sobre os conferencistas e inscrições AQUI.

Ciclo temático “Porquê 
aprender?"
A Apf reedita a colaboração com 

o Serviço de Públicos e 

Desenvolvimento Cultural da 

Direção da Cultura da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa, 

apostando na realização dum 

ciclo temático composto por 

cinco sessões, cada uma das 

quais destinada a fazer-nos 

refletir porque se devem estudar 

as humanidades, as ciências 

formais ou as da natureza ou 

porque se deve ter uma 

educação artística ou desportiva. 

Este novo ciclo temático 

decorrerá de outubro de 2019 a 

junho de 2020, num espaço já 

conhecido dos interessados 

destas andanças, o Convento de 

São Pedro de Alcântara, em 

Lisboa. Atualizações ao programa 

estarão disponíveis AQUI.

E-mail: apfilosofia@sapo.pt
Web: www.apfilosofia.org
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