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1 – INTRODUÇÃO 

 

Artigo Terceiro  

(Finalidades) 

A Associação é uma associação de cariz educativo, cultural e científico, sem fins 

lucrativos de Utilidade pública e tem como fim a divulgação, promoção, 

desenvolvimento, formação, investigação e estudo na área da Cidadania, da Ética, 

Filosofia Prática e a promoção dos valores democráticos.  

                                                                                        (Regulamento Interno da APEFP) 

 

 

A Direção da APEFP - Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática, associação 

sem fins lucrativos e de Utilidade Pública, no cumprimento dos Estatutos e Regulamento 

Interno, apresenta para o ano letivo de 2021-2022, o seguinte Plano de Atividades. 

Apesar da conjuntura pandémica atual, é da Direção a responsabilidade de encontrar 

a forma de continuar com a dinâmica de promover a Educação, a Ética e a Filosofia em 

Portugal. Sendo uma associação com uma vertente educativa, científica e sociocultural 

muito forte, é sua missão proporcionar aos educadores, professores, estudantes e 

comunidade civil uma panóplia de atividades de relevo que sejam uma mais-valia e 

potenciadoras de desenvolvimento de múltiplas competências.  

A APEFP, manterá no seu plano de atividades todas aquelas atividades que têm sido 

impactantes e que são já uma referência junto das escolas/agrupamentos e comunidade 

civil. Assim, o trabalho realizado nos últimos anos pela APEFP, terá a sua continuidade, 

a saber: desenvolvimento do plano de Formação da APEFP para educadores e professores 

em regime presencial e a distância; Palestras/Workshops destinados aos alunos de todos 

os ciclos de ensino, a nível nacional (quer concretizando os inúmeros convites recebidos 

por parte dos docentes e das escolas quer por iniciativa da APEFP); atividades de 

promoção dos Direitos Humanos, em particular, a campanha do Conselho da Europa “ 

Movimento Contra o Discurso do Ódio”; Comemoração do Dia Mundial da Filosofia em 

parceria com a Comissão Nacional da UNESCO e com o apoio da DGE; continuidade de 

edição de novos Livros/Obras que contemplam os Prémios Nacionais destinados aos 

alunos das escolas pública e privada do ensino regular;  promoção da VIII Edição do 

Prémio Nacional do Ensaio em Ética e Filosofia Prática direcionada aos alunos do ensino 

secundário e levar a efeito a VI Edição do Prémio Nacional do Conto Filosófico para 

Crianças. 

A APEFP, sendo uma instituição de referência, na implementação de projetos 

educativos na área da Filosofia para/com Crianças no ensino Pré-Escolar e nos 1º, 2º e 3º 

ciclos do ensino básico, como AEC- Atividade extracurricular ou como Oferta 

Complementar Educativa ou até na modalidade de Clube, tem possibilitado o surgimento 

de horários para os professores para lecionarem esta atividade. A APEFP, no próximo 

ano letivo, continuará a formar os Facilitadores de Filosofia para Crianças e terá sempre 

a tarefa de Monitorização e Supervisão dos projetos. 
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A APEFP, foi reconhecida e viu aprovada pela DGE a sua candidatura a Entidade 

Acreditadora dos Manuais Escolares de Filosofia dos 10º e 11º anos. Em razão, esta 

acreditação representa uma nova exigência e responsabilidade e para a qual a APEFP está 

apta para contribuir para a qualidade científica destes recursos pedagógicos.  

Uma das missões desta Direção para o ano 2021-2022 é o de dar continuidade ao 

apoio prestado aos educadores e professores ao nível da formação, da sua prática     

pedagógica e ao nível de iniciativas sociais e culturais. A APEFP, tem tido um 

crescimento extraordinário e a sua dinâmica educativa reflete-se na adesão crescente em 

número de associados. Neste contexto, registe-se que à presente data a APEFP tem 982 

associados (educadores e professores do ensino básico e secundário e outros agentes 

educativos). 

 

 

2. ATIVIDADES/PROJETOS DA APEFP PARA 2021-2022: 

 

 

1. Centro de Formação da APEFP: O Centro de Formação de educadores e professores 

da APEFP, acreditado pelo CCPFC- Conselho Científico e Pedagógico da Formação 

Contínua, atingiu neste ano letivo de 2020-2021 uma dimensão que o coloca como um 

dos mais importantes a nível nacional, concretizando dezenas de Cursos de Formação 

realizados e também dezenas de Ações de Curta Duração.     

        O Centro de Formação, no presente ano letivo, cumprindo as Cartas Circulares pelo 

CCPFC, dada a situação pandémica, ministrou os seus Cursos de Formação e as Ações 

de Curta Duração no Regime a Distância. Este Regime permitiu ao Centro de Formação 

satisfazer as necessidades formativas dos professores de escolas/agrupamentos de áreas 

geográficas do interior de Portugal bem como permitiu que os professores das Escolas 

Portuguesas no estrangeiro tivessem acesso a estas formações. É de salientar que o Centro 

de Formação da APEFP e dada esta facilidade que as Plataformas Digitais permitem no 

acesso à Formação, pode augurar a preferência destes docentes. A diversidade das 

formações que o CF da APEFP apresenta aos professores quer na área da docência quer 

na área pedagógica e ainda a panóplia de Ações de Curta Duração, permitiu um aumento 

significativo de adesão dos educadores e professores.  O ano letivo de 2020-2021, dadas 

as limitações provocadas pela COVID 19, apenas foi permitida formação em regime a 

distância, mas o CF da APEFP aumentou o número de Formandos que obtiveram 

certificação. Assim, 2258 Formandos de todos os grupos de docência já frequentaram no 

presente ano letivo ou Ações de Curta Duração ou Cursos de Formação.  

      No próximo ano letivo de 2021-2022, o CF da APEFP vai dar continuidade a este 

trabalho e predominantemente mantendo o regime a distância pois, neste momento, é mais 

democrático o acesso à formação. Dado que o CF da APEFP tem agora a adesão dos 

professores das Escolas Portuguesas no estrangeiro e também porque outros docentes, por 

questões de mobilidade só podem realizar formação nesta modalidade, será neste regime 

que levaremos a efeito a maior parte das formações. No entanto, dado que a APEFP tem 

uma forte ligação, a nível nacional, aos seus Formandos, paulatinamente realizará 

formações em regime presencial, pelo país e pelos agrupamentos que solicitarem as  
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nossas formações. 

     O Centro de Formação da APEFP realizará diversos Cursos de Formação pois o seu 

Plano contém inúmeras acreditações pelo Conselho Científico e que relevam ao abrigo  

do artigo 8º e ao abrigo do artigo 9º do regime Há Cursos de Formação acreditados pelo 

Centro de Formação que são já referência como seja o caso do curso de FILOSOFIA 

PARA CRIANÇAS E JOVENS – DIDÁTICA PARA EDUCADORES E 

PROFESSORES de Nível 1 e de Nível 2.  

      O Plano de Formação da APEFP tem 32 Cursos de Formação acreditados pelo 

CCPFC. Estes Cursos de Formação são cursos que desde as 12 horas até às 25 horas. A 

APEFP tem conseguido que o seu Plano de Formação seja de muita qualidade e com 

excelentes formadores. O Centro de Formação mantém o foco na formação na área 

específica dos professores do Grupo 410 – Filosofia mas a diversidade de ações abrange 

outros Cursos na área da docência dos Professores de EMRC, de História, da Educação 

Especial;  dos professores dos Grupos 100 e 110  e de outros. 

       No ano letivo de 2021-2022, o Centro de Formação vai propor para acreditação 

formações na área das competências digitais pois urge dotar os docentes destas novas 

ferramentas. No presente ano já se iniciou o processo com a acreditação da ação de 

formação de 12 horas APLICAÇÕES DIGITAIS PARA EDUCADORES E 

PROFESSORES que teve quatro edições esgotadas. 

       O Centro de Formação da APEFP em 2021- 2022, continuará a sua aposta na 

realização de Ações de Curta Duração pois a possibilidade de se frequentarem 1/5, do 

total do número de horas necessárias para progredir no escalão, potencia a procura deste 

tipo de formação. A APEFP tem já um conjunto de Ações de Curta Duração de muita 

procura como sejam os casos: BULLYING ESCOLAR: ENTRE VÍTIMAS E 

AGRESSORES; EMOCIONALMENTE: ESTRATÉGIAS DE GESTÃO EMOCIONAL 

NA SALA DE AULA; ALUNOS DESAFIANTES- ESTRATÉGIAS 

INTERESSANTES; A CRIANÇA QUE NÃO APRENDE MATEMÁTICA; - DICAS 

PARA ARGUMENTAR COM CRIANÇAS E JOVENS; JOGOS MATEMÁTICOS; 

entre outras. 

                       

2. Parcerias e protocolos: Dar continuidade ao desenvolvimento de parcerias com as escolas 

e agrupamentos pois a ligação da APEFP com estas Instituições tem vindo a crescer em 

razão da importância dos serviços educativos que a APEFP presta: projetos educativos 

para as AEC´S e para a Oferta Complementar Educativa; as palestras que por todo o país 

são realizadas para os alunos e professores; os Prémios nacionais que envolvem milhares 

de alunos e outras atividades. Também os protocolos já estabelecidos com outras 

Instituições: DGE; PRODESPORTO, IPDJ, TIC E SOCIEDADE, permitem a envolvência 

da APEFP em projetos e atividades de índole educativo e social de promoção dos valores 

democráticos e dos Direitos Humanos como é o caso da parceria com o IPDJ na Campanha 

do Conselho da Europa “Movimento Contra o Discurso do Ódio” e ainda a parceria com 

a Rede Internacional de Filosofia Prática e com a revista Hacer. Mais recentemente a 

APEFP  estabeleceu protocolo com a ANEIS onde se vai iniciar no próximo ano letivo de 

2021-2022 um projeto de Filosofia para Crianças para os alunos sobredotados. 
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3. Edição de Livros: A APEFP tem-se assumido também como entidade de publicação de  

Livros/obras de índole educativo. A APEFP tem produzido manuais e obras dos seus 

associados que têm uma oportunidade de escreverem e de verem publicado os seus 

trabalhos (ex. artigos científicos ou teses de Mestrado) como por exemplo o Livro do 

Professor António Carvalho “A Poesia de Sebastião Alba”. A APEFP procura sempre 

editar obras que possam contribuir para o conhecimento e para que os professores possam 

desenvolver a sua prática pedagógica com eficiência. Assim, em abril de 2021 a APEFP 

lançou uma nova obra da professora Lurdes Maravilha “Filosofia em Poesia para 

Crianças”. 

       A APEFP com a edição de Livros dá voz aos estudantes e possibilita que desde 

tenra idade sejam escritores, pois os Livros que todos os anos Letivos publica dos ensaios 

vencedores do Prémio Nacional do Ensaio Filosófico, destinado aos alunos do ensino 

secundário e dos Contos filosóficos do Prémio Nacional do Conto Filosófico, destinado 

aos alunos do ensino básico, contemplam os trabalhos realizados. Assim, em 2021-2022 

serão publicados os Livros destes Prémios bem como todos os professores poderão 

publicar os seus trabalhos cujo valor pedagógico e científico sejam uma mais-valia. 

       A APEFP, concretiza sempre em cerimónia para o efeito, a entrega destes Livros 

aos alunos vencedores. Assim será também no final do ano letivo de 2021-2022, para 

cada um do Prémios instituídos pela APEFP. De referir que em 2021 o Prémio Nacional 

do Conto Filosófico envolveu 42 agrupamentos escolares e a concurso 58 contos 

filosóficos. Para 2022, dado o crescendo contínuo da adesão, a expetativa é para uma 

duplicação de escolas/agrupamentos concorrentes. 

 

4. II Edição do Congresso de Educação, Ética e Filosofia- A APEFP realizou no ano 

de 2012 a I Edição e o qual envolveu duas centenas de professores e outros participantes. 

Em 2021- 2022 a APEFP está a planificar e organizar a II Edição deste evento mas em 

regime a distância via Plataforma Digital. Dado o sucesso extraordinário da I Edição onde 

estiveram especialistas nacionais e internacionais, será reeditado no próximo ano letivo 

também com convidados de relevo nas áreas da Educação, da Ética e da Filosofia. A 

APEFP estabelecerá os apoios necessários para o efeito, em particular com a DGE, IPDJ 

e outros. 

 

5. Palestras/Workshops/Conferências: Prosseguimento em 2021-2022 da realização 

dos Workshops e Palestras que são solicitadas por diversas escolas e diversos 

agrupamentos escolares.  A APEFP tem já um histórico de inúmeras palestras realizadas 

nos anos anteriores, um pouco por todo o país, cujas temáticas são já referência: 

Workshop de Filosofia com Humor; Workshop de Filosofia com Amor; Workshop de 

Filosofia para Crianças; Workshop de Ética Organizacional; Workshop de Dilemas 

Éticos. A APEFP e como é habitual, tem estado representada em várias Conferências na 

área da educação bem como tem sido solicitada para diversos pareceres de ordem 

educativa. Em 2021-2022, os membros da APEFP estarão novamente disponíveis para 

contribuir para o enriquecimento da educação em Portugal, quer seja em Colóquios e  
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Conferências nacionais ou internacionais. 

 

6. Comemoração do Dia Mundial da Filosofia – esta é uma das marcas da APEFP, ou 

seja, a sua grande envolvência com as escolas e agrupamentos na promoção do Dia 

Mundial da Filosofia. Tal como acontece todos os anos, as comemorações estendem-se 

por todo o mês de novembro para assim dar cobertura ao maior número de solicitações. 

Esta atividade tem o apoio da CNU- Comissão Nacional da UNESCO e com apoio 

Institucional da DGE. Assim, no próximo ano letivo, mais uma vez a APEFP terá uma 

panóplia de atividades que passam por palestras; Oficinas de Pensamento Crítico; 

Workshops; Cafés Filosóficos, etc. 

 

7. Prémios nacionais educativos: no ano letivo 2021-2022 a APEFP levará a efeito a VIII 

Edição do Prémio Nacional do Ensaio em Ética (destinado aos alunos do ensino 

secundário) e Filosofia e a VI Edição do Prémio Nacional do Conto em Filosofia 

(destinado aos alunos do ensino básico). Este Prémios têm tido muito sucesso na escola 

pública porque não se trata de nenhum prémio pecuniário, mas sim os alunos verem o 

seu trabalho reconhecido em Livro. Em 2021-2022 a APEFP promoverá os Prémios com 

o apoio da DGE. 

 

8. Cafés Filosóficos em diversos espaços (bibliotecas, museus, cafés, etc.) destinados 

especialmente aos jovens que gostam de discutir temas/problemas do seu quotidiano. 

Debates informais sobre a justiça, a liberdade, a felicidade, a verdade, a 

responsabilidade, a ética e a cidadania, etc. Depois do sucesso de alguns Cafés 

Filosóficos levados a cabo no ano anterior, continuaremos na mesma senda de levar a 

filosofia a outros espaços que não apenas à escola. 

 

9. Apoio aos educadores e professores associados: A APEFP:   manterá para 2021-2022 

uma estrutura de apoio social e cultural aos educadores e professores. A APEFP 

assegurará a prioridade na formação bem como nas solicitações para realização de 

eventos sociais e culturais nas suas escolas e agrupamentos: a comemoração do Dia 

Mundial da Filosofia; a promoção de palestras no Dia Mundial dos Direitos Humanos e 

ainda a promoção de eventos culturais nas bibliotecas escolares e municipais: ex. 24 

horas a Filosofar (tal como aconteceu em Almada e que envolveu todos os agrupamentos 

do Concelho). A APEFP desenvolve assim uma dimensão social e cultural que pretender 

reforçar par ao ano letivo de 2021-2022 com novas iniciativas. 

 

10. Projetos de Filosofia para Crianças e Jovens e sua Monitorização/Supervisão: A 

APEFP tem assumido um papel de relevo na implementação dos projetos de Filosofia 

para Crianças e Jovens na escola pública em Portugal. Neste final de ano letivo de 2021, 

o projeto da APEFP está implementado em mais de 200 Agrupamentos e em mais de 

300 colégios/escolas particulares. O projeto da APEFP em Filosofia para Crianças está 

implementado no Pré-escolar; no 1º, 2º e 3º ciclos, envolvendo mais de 15 000 alunos.  
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Este projeto envolve centenas de professores que fizeram a sua Formação acreditada no 

Centro de Formação da APEFP e envolve ainda as escolas portuguesas no estrangeiro 

que têm aderido ao projeto.  Para o ano-letivo de 2021-2022, a APEFP não deixará de 

oferecer às escolas o apoio de supervisão e acompanhamento destes projetos e de 

reforçar com novas formações acreditadas, que capacitem os docentes para a Filosofia 

para Crianças.  

      No ano de 2021-2022, no que se refere ao projeto de Filosofia para Crianças, 

continuaremos a manter o protocolo com a Fundação D. Pedro IV de Lisboa  no 

desenvolvimento do projeto de FpC no Pré- escolar (552 crianças envolvidas); com os 

Agrupamentos Escolares do Concelho da Maia, com o desenvolvimento do Projeto 

“Clube Penso, Logo Cresço” (alunos dos 5º e 6º anos) e o projeto CRIA+ ( escolas  do 1º 

Ciclo de todos os agrupamentos concelho da Maia)- estes projetos envolvem mais de 

3000 alunos; o projeto da APEFP com a Biblioteca Municipal de Barcelos “ BARCELOS 

A LER – Leituras e Aventuras na Filosofia” que envolve todas as turmas do 4º ano do 1º 

ciclo dos Agrupamentos do concelho de Barcelos (476 crianças envolvidas);  com a 

Biblioteca Dr. Lúcio Craveiro da Silva, em Braga, com o projeto de “Filosofia com 

Poesia” com um número de sessões de oferta aos agrupamentos escolares do concelho de 

Braga. 

 

11. Entidade Acreditadora de Manuais Escolares do 10º e 11º anos da disciplina de 

Filosofia: como entidade acreditada pela DGE, a equipa científico- pedagógica da 

APEFP está em condições de avaliar os manuais escolares respetivos e que entram em 

vigor no próximo ano letivo e subsequentes. 

 

12. Colaboração com os órgãos de comunicação social: à semelhança dos anos letivos 

anteriores, a APEFP tem sempre uma colaboração ativa com a comunicação social e 

procura divulgar e promover as suas atividades e projetos. Habitualmente no Dia 

Mundial da Filosofia o Presidente da APEFP, Eugénio Oliveira, escreve para os jornais 

artigo alusivo à efeméride bem como tem prestados algumas entrevistas à rádio e Porto 

Canal (esteve presente em janeiro para falar sobre a importância da Filosofia para 

Crianças.). Assim, para o ano-letivo de 2021-2022, a APEFP continuará a desenvolver 

esta atividade pois possibilita que a comunidade civil possa estar informada sobre a 

importância do projeto educativo da APEFP.  

 

13. Desenvolvimento do projeto de apoio a alunos com carências sociais e económicas- Este 

projeto desenvolve-se na ACADEMIA DE EDUCAÇÃO DA APEFP – Braga e iniciou-se 

em 2020-2021 a um grupo de 16 crianças e jovens. Os Pais e Encarregados de Educação 

podem recorrer à APEFP no sentido de integrar os seus educandos neste projeto de apoio ao 

estudo. No próximo ano-letivo de 2021-2022, a expetativa é de termos capacidade de apoiar 

mais crianças e jovens, integrando colaboradores voluntários (professores em situação de 

reforma) que possam contribuir com a sua experiência e saber neste projeto educativo. 
         

BRAGA, 04 de junho de 2021. 
 

A Direção da APEFP 

 
                                                                                   Eugénio Oliveira 

 


