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CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA 

 

APRESENTAÇÃO DE AÇÃO DE FORMAÇÃO 

An2-A 

N.º  

 

TÍTULO 

Ética, epistemologia e ciência 

 

ÁREA DE FORMAÇÃO 

A. Área da docência: áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino 

 

MODALIDADE 

Curso de formação 

Curso de formação - Colóquios, Congressos, Simpósios, Jornadas, Iniciativas congéneres 

 

REGIME DE FREQUÊNCIA 

Presencial 
E-learning - Presenciais: | Online: X                 | Síncronas  11h| Assíncronas: 4h | 

B-learning - Presenciais: | Online:  | Síncronas: | Assíncronas: | 

 

DESTINATÁRIOS DA AÇÃO 

Professores dos Grupos… 

Professores 

DOMÍNIO CIENTÍFICO E PEDAGÓGICO 

Professores dos Grupos… 

410 

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

PROPONENTE: PROBLEMAS/NECESSIDADES DE FORMAÇÃO IDENTIFICADOS  

(máx. 750 carateres) 

 

Um ensino e aprendizagem por competências implica o desenho de sequências de aprendizagem flexíveis, 

capazes de incorporar a aprendizagem com base em trabalho colaborativo, a aprendizagem com 

investigação guiada e a aprendizagem por resolução de problemas. Exigindo uma sólida formação 

pedagógica, a implementação deste tipo de estratégias de aprendizagem também carece de uma sólida 

formação científica dos docentes. Uma formação que ultrapasse a informação do manual escolar, que 

acompanhe o “estado da arte” das mais recentes investigações filosóficas e que seja capaz de, perante 

um problema da atualidade, encontrar a relação entre as aprendizagens essenciais, o problema que 

interpela à reflexão e o fundamento científico que garante uma aprendizagem filosófica relevante. É neste 

contexto de desenvolvimento filosófico da profissionalidade docente que a APF e a SPF propõem este 

curso de formação a partir de um Encontro Nacional de Professores de Filosofia. 

 

OBJETIVOS A ATINGIR 

(máx. 1000 carateres) 

 
Ampliar conhecimentos filosóficos sobre a fundamentação epistémica do conhecimento e do 

conhecimento científico em particular. 

Discutir problemas éticos que se colocam a partir da demarcação entre ciência e não ciência. 

Refletir sobre a responsabilidade moral dos professores de Filosofia no ensino da Filosofia da Ciência. 
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Desenvolver materiais didáticos com metodologias ativas de aprendizagem (aprendizagem em trabalho 

colaborativo, aprendizagem por investigação guiada e aprendizagem por resolução de problemas) a 

partir dos conteúdos teóricos e pedagógicos explorados nas sessões síncronas. 

 

CONTEÚDOS DA AÇÃO 

(máx. 3000 carateres) 

 
16 de outubro de 2021 - Sessões síncronas em regime de videoconferência na plataforma Zoom  
(9h às 13h - 4h)  

Carlos Fiolhais, Universidade de Coimbra - Formulações contemporâneas do problema da demarcação 

e os problemas éticos da demarcação ciência e não ciência 

Artur Galvão, Universidade Católica Portuguesa - A epistemologia pós Thomas Kuhn 

João Carlos Silva, Escola Secundária Jorge Peixinho - A responsabilidade moral no ensino da Filosofia 

da Ciência 

Faustino Vaz, Escola Secundária Manuel Laranjeira - O problema da indução 

 
23 de outubro de 2021 - Sessões síncronas em regime de videoconferência na plataforma Zoom   
(9h às 13h - 4h) 

Fernando Rua, Escola Secundária António Arroio - Título em definição 

Ricardo Santos, Universidade de Lisboa - Vagueza e epistemologia 

Eduardo Castro, Universidade da Beira Interior - Realismo e anti-realismo em ciência e em matemática 

Susan Haack - Universidade de Miami, USA (em contacto) 

 
25 de outubro de 2021 - Sessão síncrona  na plataforma Moodle (19h-21h - 3h) 
Aprendizagem em trabalho colaborativo, por resolução de problemas e por investigação guiada  

Aires Almeida, Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, Portimão 

Catarina Vale, Escola Secundária com 3.º CEB de Cristina Torres, Figueira da Foz 

Isabel Bernardo, Escola Secundária Lima-de-Faria, Cantanhede 

Luizete Dias, Escola Secundária Poeta António Aleixo, Portimão 

Sérgio Lagoa, Escola Secundária Fontes Pereira de Melo, Porto 

 

METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA AÇÃO 

(máx. 1000 carateres) 
Presencial 

11h 

Trabalho autónomo 

4h 

 

As sessões de dias 16 e 23 de outubro serão de caráter teórico, incidindo em conteúdos filosóficos. Cada 

intervenção será moderada e haverá lugar a debate com os participantes. 

 

A sessão de dia 25 de outubro é de caráter teórico-prático. Serão dados aos formandos materiais informativos 

sobre as metodologias referidas e apresentados exemplos de planificações de sequências de aprendizagem 

desenhadas com base nas metodologias indicadas. Será proposta uma atividade de análise do material 

apresentado e de reflexão colaborativa. 
 

Em trabalho autónomo, os formandos desenvolverão um trabalho prático, conforme referido infra. 

 

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

(máx. 1000 carateres) 

Os formandos preencherão um questionário de autoavaliação e de avaliação da ação, de acordo com o modelo 

do CFAE. 

Os formandos farão um trabalho individual. Escolherão um dos temas das conferências e uma das propostas 
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metodológicas e apresentarão uma proposta didática (planificação e materiais), antecedida de uma curta 

reflexão com o racional da atividade ou sequência de atividades a desenvolver com os alunos. 

 

• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais. 

 

• Trabalhos práticos e reflexões críticas efetuadas, a partir das e nas sessões presenciais, 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. 

 

FUNDAMENTAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DOS FORMADORES PROPOSTOS 

(opcional, máx. 1500 carateres) 

Os palestrantes que irão intervir nos dias 16 e 23 de outubro de 2021 são especialistas nas suas áreas, com 

trabalho publicado. 

Os formadores da componente didática têm uma longa experiência na formação de professores e têm 

desenvolvido trabalho científico e didático, algum do qual publicado. 

 

9. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

(máx. 5) 

  

Almeida, A., & Murcho, D. (2014). Janelas para a filosofia. Lisboa: Gradiva. 

Pedro Galvão (Org.). Filosofia: uma introdução por disciplinas. Lisboa: Ed. 70. 

Warburton, N. (1998). Elementos básicos de filosofia. Lisboa: Gradiva. 
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