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CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 
APRESENTAÇÃO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO 

An2-A
 

N.º  

 

TÍTULO 
Ensino e aprendizagem da Filosofia em @mbientes híbridos  

 

ÁREA DE FORMAÇÃO 
G - Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar 

 

MODALIDADE 
Curso de formação 

 

REGIME DE FREQUÊNCIA 
E-learning : x | Online: x  | Síncronas x | Assíncronas: |x 

 

DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 
Professores do Grupo 410 (Filosofia) 
 

DOMÍNIO CIENTÍFICO E PEDAGÓGICO 
Professores dos Grupos 410 (Filosofia)  

 

RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA AÇÃO E SUA INSERÇÃO NO PLANO DE ATIVIDADES DA ENTIDADE 

PROPONENTE: PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO IDENTIFICADOS  
A Filosofia é determinante no desenvolvimento do aluno como agente transformador de si e do mundo, dotado de uma 

forte consciência epistémica, ética, política e estética. Para se alcançar este objetivo, a gestão do currículo tem de ser 

centrada numa aprendizagem pensada face ao Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e à crescente 

hibridização dos espaços e tempos de aprendizagem. Além disso, e tendo em conta as orientações do currículo do 

ensino básico e secundário, é necessário produzir recursos didáticos que incorporem a avaliação formativa numa lógica 

de avaliar para aprender. Neste contexto, e tendo em conta as boas práticas, a extensa investigação científica disponível 

e o consagrado no DigComp – Quadro Europeu de Referência para a Competência Digital, as tecnologias digitais em 

educação devem surgir como potenciadoras da aprendizagem, entre outros aspetos porque são facilitadoras da 

implementação de metodologias ativas que permitem colocar o aluno como participante ativo e corresponsável da sua 

aprendizagem. 

Ao propor-se uma formação na modalidade de e-learning, pretende-se: abranger docentes em exercício num território 

mais alargado e familiarizar os docentes com suportes digitais, criando um ambiente de aprendizagem similar ao que 

pode ser desenvolvido com os alunos. 

 

 
 

OBJETIVOS A ATINGIR 
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1. Refletir sobre o impacto das políticas educativas na criação de ambientes educativos inovadores para o ensino 
da Filosofia. 

2. Discutir pressupostos pedagógicos inerentes à imersão das TIC no processo de aprendizagem, compreendendo 
o papel instrumental destas na potenciação da aprendizagem das competências específicas das AE de Filosofia 
e sua relação com o Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

3. Mobilizar recursos digitais para potenciar uma gestão flexível do currículo. 
4. Usar as tecnologias digitais para uma imersão de uma avaliação para as aprendizagens, reguladora do processo 

de ensino e de aprendizagem. 
5. Adquirir competências básicas no âmbito de aplicações e recursos digitais úteis para o Ensino da Filosofia. 
6. Criar atividades de aprendizagem para o ensino da Filosofia com recursos digitais abertos e aplicações 

potenciadoras do trabalho colaborativo e das competências específicas do trabalho filosófico. 

 

CONTEÚDOS DA AÇÃO 

 Os conteúdos desta ação são: 

 
A. Apresentação, organização e planeamento da ação  

- Objetivos a alcançar e conteúdos a tratar; 

- Metodologia adotada: organização do trabalho a desenvolver; 

- Inscrição e ambientação no uso da plataforma Moodle e da Google Classroom; 

- Recursos: documentação de apoio e textos de referência; 

- Produtos a elaborar e avaliação da formação e dos formandos. 

B. Medidas de política educativa ao nível do currículo nacional e práticas de sala de aula em Filosofia  

1. O que é o currículo? Desafios do século XXI e o perfil do aluno: construir um currículo em função da 

sua finalidade. O papel da Filosofia no currículo do ensino secundário. 

2. O ensino e a aprendizagem da Filosofia com recursos digitais 

2.1. Ferramentas digitais e trabalho colaborativo. 

2.2. Aprendizagem por resolução de problemas e por investigação guiada com uso crítico da 

informação e a importância do uso de plataformas de LMS para estruturar a informação. 

2.3. Ferramentas digitais na implementação da estratégia de aprendizagem por discórdia 

construtiva. 

2.4. Avaliar para aprender com aplicações digitais: descritores e rubricas de avaliação; o papel do 

feedback e da avaliação interpares; sistemas de avaliação automatizada. 

 

METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

 
Presencial 

17h 

 

Trabalho autónomo 

8h 

- As sessões terão componentes teórico-prática e prática. Os conceitos pedagógico-metodológicos serão 
apresentados como enquadramento e fundamento à atividade letiva e realçada a capacidade potenciadora dos 
recursos digitais quando infundidos no processo de ensino e aprendizagem. 

- Cada metodologia de aprendizagem, assim como as dimensões do trabalho colaborativo e o papel da avaliação 
nas aprendizagens, será exemplificada através de práticas e recursos já testados pelos formadores. 

- Os formandos terão possibilidade de se ambientarem com ferramentas digitais e de planificarem, apresentarem e 
discutirem propostas de trabalho, a aplicar nos seus contextos letivos. 

- O ambiente de aprendizagem decorrerá não apenas online, mas procurar-se-á simular um trabalho de aula por 
forma a permitir aos formandos aprender por infusão, tal como acontece com os alunos. 
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REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das sessões síncronas e presenciais.  

• Obrigatoriedade de realizar todas as tarefas propostas. 

 
• Participação nas sessões síncronas e assíncronas (intervenção oral e trabalho teórico-prático realizado) – 50% 

• Planificação e produção individual de recurso didático, com reflexão crítica sobre a sua aplicabilidade na prática 

docente – 50%. 

  

• De acordo com os critérios previamente estabelecidos, classificados nas escala de 1 a 10, conforme indicado na Carta 

Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, com a menção qualitativa de: 

  - 1 a 4,9  valores – Insuficiente; 

  - 5 a 6,4 valores – Regular; 

  - 6,5 a 7,9 valores – Bom; 

  - 8 a 8,9 valores – Muito Bom; 

  - 9 a 10 valores -  Excelente. 
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