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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #108490)

Ficha da Ação

Título FILOSOFIA PARA CRIANÇAS E JOVENS - DIDÁTICA PARA EDUCADORES E PROFESSORES - NÍVEL II
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7848854    Nome BERNARDINO EUGÉNIO TEIXEIRA OLIVEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-16560/03
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
O Curso visa dotar os Formandos de competências ao nível da indagação filosófica, de saber formular perguntas de cariz
filosófico para assim estarmos perante uma educação filosófica das crianças que possibilita a constituição de um pensar
mais criativo, crítico, sensível ao contexto e, destarte, de um comportamento inovador; Isso acontece mediante a
transformação da sala de aula numa “comunidade de investigação”, para usar um dos conceitos mais importantes da
proposta do educador americano Matthew Lipman(1990), ambiente em que o diálogo não se configura, apenas, numa
estratégia educacional. É, sobretudo: um princípio educativo por meio do qual os alunos são instigados à investigação e à
procura, ao pensar livre e à inovação. Assim, por meio da Filosofia para Crianças a educação para o pensar é possível no
interior da escola; a educação
filosófica pode colaborar na preparação para uma cidadania consciente. A escola deve assumir-se como o lugar
privilegiado para promoção e construção dessa cidadania que se vê reforçada pela inclusão da Filosofia a partir do Ensino
Básico e agora reforçada pelo Referencial da Educação para o Desenvolvimento. A cidadania e o seu amadurecimento,
constrói-se pela consolidação progressiva de um conjunto de destrezas cognitivas, relacionais e afetivas que são
promovidas pela Filosofia para Crianças e Jovens. Os Educadores e Professores têm assim a possibilidade, através deste
Curso de Formação em Filosofia para Crianças e Jovens de Nível II, de adquirir as competências da indagação filosófica e
a experiência da sua constituição.
Objetivos a atingir
- Conhecer o Referencial da Educação para o Desenvolvimento como uma Educação para o Pensar e para a Cidadania;
- Conhecer o enquadramento Curricular do Referencial para o Desenvolvimento;
- Conhecer a estreita relação entre o Referencial da educação para o Desenvolvimento e o programa curricular da
Filosofia para Crianças;
- Reconhecer a Filosofia para Crianças como uma abordagem dos valores éticos através da Comunidade de Investigação;
- Proporcionar a apreensão da indagação filosófica e a experiência da sua constituição;
- Reconhecer a importância do questionamento filosófico;
- Identificar um conto filosófico;
- Reconhecer o conto como suporte textual em Filosofia para Crianças;
- Possibilitar aos professores, através da filosofia, o acesso a uma abordagem educativa integrada, reflexiva, crítica e
criativa propiciadora do desenvolvimento de habilidades de pensamento;
- Estimular a apreensão de competências fundamentais para a prática pedagógica com as crianças;
- Criar condições para a troca e reflexão conjunta de experiências e de metodologias e materiais didáticos..
Conteúdos da ação
Módulo 1
1. O REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E SUA RELAÇÃO COM A FILOSOFIA PARA
CRIANÇAS E JOVENS – 4 horas
1.1. A convergência do enquadramento Curricular do Referencial da Educação para o Desenvolvimento e as temáticas do
programa curricular da Filosofia para Crianças e Jovens

Duração
Horas presenciais: 12
Nº de horas acreditadas: 12
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1.2. A convergência dos programas voltados para uma Educação da Cidadania e do Pensar:
1.3. O Pensamento multidimensional no Referencial para o Desenvolvimento e na Filosofia para Crianças: pensamento
reflexivo, crítico, criativo e cuidadoso
Módulo 2
2. A EXPERIÊNCIA DO QUESTIONAMENTO FILOSÓFICO – 4 horas
2.1. As perguntas filosóficas: definição e importância de perguntas filosóficas
2.2. Apreensão da indagação filosófica e a experiência da sua constituição
2.3. A Pedagogia da Comunidade de Investigação: o Diálogo, a Problematização e a Concetualização
Módulo 3
3.O PAPEL DA NARRATIVA E DO CONTO FILOSÓFICO NA DINAMIZAÇÃO DE SESSÕES/AULAS DE FILOSOFIA
PARA CRIANÇAS E JOVENS – 4 Horas
3.1. O conto como suporte textual em Filosofia para Crianças
3.2. O conto filosófico e o exercício do pensamento crítico e criativo
3.3. Elaboração de narrativa e de plano de sessão/aula com questionamento filosófico.
3.4 Aplicação prática do plano em contexto de Formação.
Metodologias de realização da ação
Tendo em atenção a especificidade do Curso, a metodologia será essencialmente ativa e participativa. Intercalam-se
sessões teóricas e de demonstração com sessões práticas que decorrem sob o modelo de diálogo, moderação de debate
e interacção entre os diferentes participantes, decorrentes também da aplicação da metodologia da comunidade de
investigação.
Os recursos utilizados serão os manuais e materiais próprios para a prática de Filosofia para Crianças e Jovens
Regime de avaliação dos formandos
• A todos os formandos das ações de formação contínua será atribuída uma classificação quantitativa na escala de 1 (um)
a 10 (dez) valores, arredondada às décimas;
• O referencial da escala de avaliação é o previsto no nº 2, do artigo 46º do ECD, aprovado pelo DecretoLei nº 41/2012, de
21 de fevereiro:
De 9,0 a 10,0 valores — Excelente
De 8,0 a 8,9 valores — Muito Bom
De 6,5 a 7,9 valores — Bom
De 5,0 a 6,4 valores — Regular
De 1,0 a 4,9 valores — Insuficiente
Sendo atribuída com base nos indicadores abaixo apresentados e respetiva ponderação:
. Participação individual/Grupo 20%
. Realização das tarefas nas sessões/ Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos - 40%
. Trabalho de avaliação individual. - 40%
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
O formador tem ministrado ao longo dos últimos anos vários cursos por todo o País, sendo uma referência nacional na
área da Filosofia para Crianças e Jovens.
Bibliografia fundamental
Brenifier, Óscar, Colecção Filosofia para Crianças; Edições DinaLivro,2007
Lipman, Mathew, A Filosofia vai à Escola, São Paulo, Summus, 1990
Vigotsky Leontiev, Luria. - Psicologia e Pedagogia. Lisboa, Estampa, 1977.
Oliveira, Eugénio (Org.), Manual de Planos de Sessão de Filosofia para Crianças – (Org.), Edição da APEFP, Braga, 2015
Gazzard Ann. A Filosofia para crianças e a disciplina de filosofia. In: A Filosofia e o Incentivo à Investigação Filosófica
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