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  A primeira parte do seguinte documento concerne um relatório da nossa 
experiência prática supervisionada de aprendizagem do ensino de Filosofia no Ensino 
Secundário. Apresentamos uma auto-avaliação: das nossas planificações de aulas e 
unidades temáticas, dos nossos planos de actividades de Núcleo de Estágio, da nossa 
aprendizagem de métodos avaliativos, da caracterização da escola e de uma turma de 
10º ano e uma turma de 11º ano. 

 A segunda parte consagra-se a uma didáctica a partir d’O Banquete de Platão. 
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experience with teaching Philosophy in high school under supervision. We present a 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório divide-se em duas partes: a primeira pretende providenciar uma 

descrição do estágio, a segunda ambiciona tratar um tema teórico que advenha da 

prática de estágio.  

A primeira parte encontra-se dividida em duas secções. O primeiro momento 

será composto pela caracterização física, curricular e qualitativa do estabelecimento 

de ensino, Escola Secundária de Miraflores (ESM), onde estagiámos. Num segundo 

instante, pretendemos caracterizar as duas turmas com as quais trabalhámos, tendo 

em conta casos especiais que nos chamaram a atenção para actuações pedagógicas 

futuras. Finalmente, num terceiro momento, procuramos fazer uma auto-avaliação da 

nossa prestação no estágio. 

A segunda parte encontra-se seccionada numa introdução, em três pontos de 

desenvolvimento e numa conclusão. Tentaremos fazer um estudo d’O Banquete de 

Platão, por forma a redigir uma didáctica que nos norteie a acção educativa. Assim 

sendo, após a contextualização do tema da obra no mito da alegoria da caverna, 

procuraremos analisar cada discurso, à excepção do de Alcibíades, da obra platónica 

em estudo, chegando progressivamente a uma didáctica sistemática de ensino de 

Filosofia. 

Com esta divisão do relatório, não só procuramos responder às necessidades 

formais do regulamento, como procuramos desenvolver uma parte descritiva da 

prática de ensino supervisionada que encontre resposta para as suas questões com 

uma teoria didáctica para uma boa prática de ensino. 
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PRIMEIRA PARTE: DESCRIÇÃO DA PRÁTICA DE ENSINO 

SUPERVISIONADA 

 

I. Introdução à Descrição da Prática de Ensino Supervisionada 

 

Importa mencionar que o estágio decorreu durante todo o ano lectivo, tendo 

nós acompanhado todas as aulas das turmas que leccionámos e assistido às aulas 

leccionadas pelo nosso colega estagiário. Houve, por tal, um período extenso de 

contacto com a escola, muito relevante para a aprendizagem do acto de ensinar. Esse 

período não só beneficiou de cerca de vinte aulas leccionadas em cada turma de anos 

diferentes, mas também da assistência quer de uma profissional com extensa 

experiência e formação, a nossa Orientadora de Estágio, e da observação da prática 

lectiva de um aluno de docência, o que nos permitiu um exercício comparativo, mas 

também avaliativo, de situações não experienciadas por nós ou resolvidas de diferente 

modo. 

Esta parte do relatório procurará dar conta de todas as condições sobre as 

quais praticamos a profissão de ensino de Filosofia. Para tal, caracterizaremos o 

estabelecimento de ensino, quer fisicamente, quer sobre critérios nacionais de 

classificação.  

Para entender e avaliar a nossa aprendizagem de ensino, procurámos 

caracterizar o nosso modo de actuar em sala de aula, relevando os episódios mais 

significativos para tal. Tivemos em conta também, para este fim, todas as 

componentes relevantes à prática de ensino, de acordo com os parâmetros de 

avaliação a que fomos submetidos, i.e., planificação de aulas, realização de aulas, 

avaliação de conhecimentos, integração no núcleo de estágio, na escola e na 

comunidade escolar. 
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Achamos assim poder dar uma imagem integral do que foi a nossa prática de 

ensino supervisionada. 

 

II. Caracterização do Estabelecimento de Ensino 

 

1. Caracterização das Instalações e dos Recursos nelas 

integrados 

 

A ESM é composta por seis recintos fechados, espalhados por uma área de 

recreio equipada com mesas de jogo para utilização dos alunos, um jardim com alguns 

bancos destinado ao convívio da comunidade escolar e uma zona designada e 

preparada para várias actividades desportivas (ver Anexo A). 

 As actividades integradas no estágio decorreram, na sua maioria, nos recintos 

fechados, com excepção de actividades organizadas por outros departamentos às 

quais as turmas assistiram na Semana da Escola, um evento onde decorreram várias 

actividades preparadas para exibição durante esta semana. 

Dos recintos fechados, quatro deles são utilizados para leccionação de aulas, 

nomeadamente os pavilhões B, C, E e F. Leccionámos aulas em todos estes pavilhões, 

estando todas as salas equipadas com computadores, projectores e algumas com 

laboratórios adequados ao ensino de disciplinas que requerem técnicas laboratoriais. 

Existem outras actividades realizadas nestes pavilhões que convêm ser caracterizadas, 

para melhor entender o apoio técnico que a escola faculta aos seus alunos. 

Destacamos o Gifts (um gabinete dedicado à educação sexual e ao atendimento dos 

alunos para dúvidas ou problemas que sintam nesta área), o Gabinete de Orientação 

Profissional (que visa acompanhar os alunos nas decisões do seu percurso curricular e 

académico, com vista à sua integração profissional na sociedade), o Gabinete de 

Filosofia (um espaço dedicado ao trabalho dos professores de Filosofia, equipado com 

livros, secretária e computador) e o Gabinete de Psicologia (que visa um 

acompanhamento psico-emocional dos alunos e proporciona o despiste de 

dificuldades de aprendizagem e o seu acompanhamento). 
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O Pavilhão A é um edifício onde não decorrem aulas, sendo inteiramente 

dedicado à gestão da escola e a espaços destinados ao trabalho dos professores e dos 

alunos. Assim sendo, encontramos aqui o PBX (o ponto de informação da ESM), a 

Secretaria (onde são tratados assuntos de ordem burocrática), a Sala de Professores 

(um local de convívio entre o corpo docente, com espaços para a divulgação de 

informações sobre actividades da Escola e sobre a carreira docente, estando também 

equipada com computadores e impressoras), a Sala de Directores de Turma (destinada 

aos Directores de Turma, equipada com computadores; aqui se encontra toda a 

informação e documentação necessária à gestão burocrática de turmas), a Reprografia 

(fotocopiadora destinada a facultar os suportes impressos adicionais que os 

professores precisem para a leccionação), a Direcção da Escola (lugar onde podemos 

encontrar o Director da Escola e onde são aprovadas todas as actividades da Escola) e 

a Biblioteca e Sala de Recursos Multimédia (de livre acesso a alunos e professores, 

equipada com computadores, impressoras, DVDs, CDs, televisor, leitor de DVDs e 

projector). Há também neste edifício uma sala de Informática destinada à utilização 

dos alunos. 

O Pavilhão D é um edifício, dedicado a alunos e pais, onde encontramos: uma 

sala destinada às reuniões da Associação de Pais, a cantina (para utilização de alunos e 

professores), a papelaria, a cafetaria e alguns espaços lúdicos, com jogos de mesa, 

destinados aos alunos. 

A ESM é, assim, uma escola que satisfaz as necessidades quer dos alunos, quer 

dos professores e nunca encontrámos qualquer entrave a uma boa leccionação, por 

falta de dispositivos ou recursos. 

 

2. Caracterização mediante critérios nacionais de classificação 

 

2.1.Oferta curricular da ESM 

 

A ESM é uma escola de ensino básico e de ensino secundário. Como a disciplina 

de Filosofia é apenas leccionada no ensino secundário, centrar-nos-emos mais 
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aprofundadamente nas informações que concernem esse nível de ensino, uma vez que 

todas actividades foram desenvolvidas com vista a esse público. 

Como o currículo do ensino básico permanece igual para todas as escolas 

nacionais, escusamo-nos de o apresentar neste documento. Acrescentamos que é 

impossível entender o carácter dos alunos do ensino secundário a quem leccionamos, 

sem saber que muitos deles têm um acompanhamento desde o ensino básico, nesta 

escola, estando eles já nela integrados, havendo uma maior facilidade de diálogo entre 

professores para detectar dificuldades e pontos fortes dos alunos. Isto explica, em 

parte, o sucesso dos alunos desta escola. 

Os currículos que a escola oferece para o ensino secundário são bastante 

elucidativos da variedade de interesses profissionais que podem ser correspondidos. 

Os alunos podem seguir vários planos de estudos, nomeadamente, um curso científico-

tecnológico, um curso de ciências socioeconómicas, um curso de línguas e 

humanidades ou um curso de artes visuais. Salienta-se que a disciplina de Filosofia é 

obrigatória em todos estes cursos nos dois primeiros anos, pelo que o professor deve 

estar preparado para se adequar às várias turmas destes quatro ramos de formação. 

Salienta-se que o Programa de Filosofia adequa-se especificamente, em certos 

subtemas, a todos estes planos de estudo e pode responder a necessidades específicas 

da formação e dos interesses dos alunos de cada agrupamento. 

Caso os alunos da ESM pretendam uma formação profissional, devem 

prosseguir estudos para um curso profissional. A ESM oferece dois cursos para este 

público: técnico de apoio psicossocial e técnico de programação e gestão de sistemas 

informáticos. Ainda integrado numa formação técnica e profissional, a ESM faculta um 

curso CEF (Curso de Educação e Formação), dedicado aos alunos que desejam adquirir 

uma qualificação profissional, que tenham mais do que quinze anos e o oitavo ano de 

escolaridade. A escola oferece, dentro deste regime, o curso de operador de 

informática. 

Para formar adultos, existem dois regimes que funcionam em horário nocturno: 

CEFA (Curso de Educação e Formação de Adultos) e CNOFM (Centro de Novas 

Oportunidades Formações Modulares). O primeiro destina-se a adultos que desejam 

adquirir formação equivalente ao Ensino Secundário ou Básico e o segundo destina-se 
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a uma actualização de formação para trabalhadores. Apenas tivemos contacto com 

uma turma em regime CEFA, assistindo a algumas aulas que a Professora Orientadora 

leccionou, o que nos permitiu ver o quão diferente o trabalho pretendido para um 

curso EFA é daquele que é pedido para um curso de formação de adolescentes. Não só 

os alunos têm competências diferentes (advindas quer da sua maturidade psico-

cognitiva, quer da sua formação profissional) como a autonomia que lhes é dada é 

muito maior. A metodologia de trabalho é, por isso, diferente, havendo um diálogo 

formativo entre adultos e não uma instrução pedagógica. Para satisfazer lacunas 

existentes na formação de adultos, investimos numa formação, facultada pela escola, 

de avaliação de dossiers de investigação, um método ideal pela sua liberdade para 

uma formação ajustada a ambições e competências particulares ao formando. Devido 

a esta formação complementar, estaríamos, neste momento, confortáveis a leccionar 

também este tipo de cursos. 

Podemos concluir, face ao universo dos seus alunos, que é uma escola 

predominantemente orientada para uma formação científico-tecnológica e para 

formação de adultos, ainda que procure oferecer algumas alternativas de formação 

profissional.  

 

2.2.Análise do aproveitamento escolar da ESM 

 

A presente caracterização tem em conta, principalmente, o documento de 

Auto-avaliação da Escola Secundária de Miraflores Bienal 2007-2009 (ver Anexo B), 

sendo este o documento mais recente para a caracterização geral da escola, 

antecedendo o ano de estágio.  

Escolhemos este estudo, uma vez que é uma análise do Observatório de 

Qualidade a partir de vários componentes avaliativos, nomeadamente: Projecto 

Educativo da Escola (PEE); Inquéritos realizados aos corpos discente e docente; Plano 

Anual de Actividades (PAA); Projecto Curricular de Escola (PCE); Regulamento Interno 

(RI); Projectos Curriculares de Turma (PCT); relatórios de coordenadores de 

departamentos e de grupo; relatórios de directores de turma; relatórios dos 
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coordenadores dos directores de turma; relatórios de todas as actividades extra-

curriculares desenvolvidas (clubes: Gifts, Yoga, Robótica, Green’s Cool; estágio; 

professora conselheira; formação contínua; coordenações de área de projecto; cursos 

tecnológicos; instalações; segurança; Plano da Matemática; salas de apoio/estudo; 

Projecto Escxel; Projecto Navegar na Leitura; Projecto Promoção da Saúde e Projecto 

Optimismo em Construção). 

Salientamos primeiro o Plano Educativo da Escola (PEE) e as suas quatro áreas 

de desenvolvimento: saber, qualidade, cidadania e inclusão. Destaca-se, na primeira 

área consagrada no PEE, o investimento na actualização científica dos alunos, através 

da dinamização de várias actividades extra-curriculares, quer pelos clubes, quer pelos 

múltiplos worshops e palestras ao longo do ano lectivo. 

 A criatividade dos alunos é bastante estimulada e tal verifica-se de modo muito 

evidente, na Semana da Escola, quando os alunos demonstram todo um trabalho 

organizado a partir de projectos de turma e de clubes. Tivemos a oportunidade de 

trabalhar em parceria com algumas actividades organizadas pelo Clube de Yoga, 

dinamizado pela nossa Professora Orientadora, e a relevância deste tipo de actividades 

para os alunos adquire grandes proporções, quer pela assiduidade, quer pelo interesse 

demonstrado por alguns desses alunos e que tivemos a oportunidade de ouvir na 

primeira pessoa. 

Além disso, a frequência com que os alunos participam em visitas de estudo 

demonstra a preocupação da escola articular o saber com o mundo onde o aluno se 

integra. Ainda assim, cremos que o factor de maior interesse, na escola, situa-se no 

quão intimamente relacionada ela está com a Filosofia. Com um subdirector com 

formação em Filosofia e um Departamento de Filosofia com profissionais de grande 

qualidade, quer pedagógica, quer científica, o facto de existir uma componente 

reflexiva no PEE é, por si só, indicativa de um sistema de valores que colmata uma 

certa apatia intelectual que poderia existir num estabelecimento de ensino que 

pretende formatar culturalmente mais do que educar. Basta salientar a qualidade 

científica da revista da Escola, aberta à participação de toda a comunidade de alunos e 

professores, estimulo para o desenvolvimento da competência crítica de toda a 

comunidade escolar. 
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Assim sendo, e partindo do documento que nos serve de base para esta 

caracterização, podemos constatar que os alunos que frequentam a escola (cerca de 

mil e quinhentos) são, na sua vasta maioria, de nacionalidade portuguesa e, por tal, 

têm como primeira língua o Português. Pertencem, por norma, a uma classe social 

média-alta, o que lhes faculta um ambiente favorável à aprendizagem, quer na escola, 

quer fora dela, tendo famílias que se preocupam com o seu aproveitamento escolar e 

com possibilidades financeiras para lhes providenciar recursos que estimulem o 

mesmo.  

Apesar deste cenário socioeconómico, este perfil socioeconómico tem vindo a 

decrescer em percentagem, a julgar pelos alunos que recebem apoio social. Verifica-se 

que a maioria dos alunos provindos de classes com menos capital económico e cultural 

integram turmas de ensino profissional. Apesar do universo de alunos ser 

relativamente homogéneo, há que salientar o trabalho desenvolvido para a inclusão 

social de grupos sociais marginalizados: testemunho disso é a abordagem de 

problemas sociais em palestras e a constante promoção da solidariedade social através 

do envolvimento regular em acções de recolha de materiais para instituições de 

solidariedade. 

A assiduidade dos alunos é adequada, havendo, pelo que nos foi dado a 

observar nas reuniões de turma assistidas, um grande trabalho desenvolvido entre os 

directores de turma e os encarregados de educação para que essas faltas sejam 

corrigidas. Acrescenta-se ao documento, neste ponto analisado, a informação de que a 

Escola implementa anualmente um estímulo aos alunos assíduos através da atribuição 

de um galardão de distinção pela assiduidade. Esta valorização da assiduidade, 

encarada de forma tão relevante quanto a excelência académica, quando em falta, é 

complementada com horas de acompanhamento do aluno pouco assíduo, previstas no 

horário dos alunos e dos professores (horas de compensação). 

Quanto ao aproveitamento escolar dos alunos, há uma constante preocupação 

em todas as reuniões para aferi-lo e tentar colmatar lacunas em algumas disciplinas 

com baixo aproveitamento. Tal faz-se através do levantamento de estratégias, tais 

como o estímulo à frequência das já referidas “horas de compensação”. O enorme 

trabalho desenvolvido no âmbito da clarificação dos critérios de avaliação, através de 
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uma homogeneização e informação deles a todos os intervenientes directos da acção 

educativa, reforça um maior controlo por todos as entidades responsáveis pelo 

aproveitamento escolar dos alunos. De acordo com o documento em análise, as 

dificuldades que são experimentadas pelos alunos na aprendizagem devem-se a um 

acumular de lacunas de competências de anos anteriores ao ensino secundário, 

particularmente em disciplinas que se fazem a partir de um estruturalismo cognitivo 

de conteúdos, como é o caso da Língua Portuguesa e da Matemática. É claro que estas 

duas disciplinas, que treinam competências básicas e imprescindíveis a outras, 

influenciam indirectamente o aproveitamento dessas outras disciplinas. Sendo estas 

disciplinas cruciais ao desenvolvimento quer do raciocínio abstracto (Matemática), 

quer da comunicação e interpretação de discurso (Português), o seu aproveitamento e 

sucesso é determinante para o sucesso dos alunos em Filosofia. Ainda assim, as taxas 

de sucesso nestas disciplinas têm vindo a aumentar, sendo já francamente positivas. 

Apesar das lacunas nestas duas disciplinas, a escola apresenta uma taxa de 

aproveitamento muito boa, concluindo 85% dos alunos o ensino secundário. A 

percentagem de sucesso nos exames nacionais é, em todas as disciplinas, boa ou 

muito boa, dado indicativo do sucesso pedagógico da escola, julgado através de 

critérios homogéneos nacionais. 

As boas relações entre professores pautam-se, achamos, pela estabilidade dos 

quadros, o que permite um diálogo e convivência muito salutares entre o corpo 

docente para um esforço de trabalho conjunto de modo a cumprir metas só atingíveis 

em equipa, como o é o trabalho de turma e de departamento. Para ajudar este 

ambiente, o pessoal-não-docente tem uma relação muito amistosa e prestável com os 

alunos e com os professores, o que facilita muito um ambiente propício a um 

acompanhamento pedagógico de qualidade. Constata-se, assim, uma forte harmonia 

entre os vários componentes da comunidade escolar, o que, a nosso ver, contribui 

fortemente para o sucesso da Escola. 

Em nota final, convém analisar as taxas de sucesso da disciplina leccionada, 

Filosofia. Tendo em conta os resultados do ano escolar anterior ao estágio, podemos 

verificar que a taxa de sucesso da disciplina se pauta entre 80% e 95% de sucesso, uma 
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taxa de sucesso muito boa, comprovativa da excelência de qualidade do 

Departamento de Filosofia desta escola. 

 

3. Caracterização geral da ESM 

 

Podemos constatar que a ESM é uma escola predominante formativa de cursos 

científicos e de formação de adultos. Para que a sua missão educativa seja cumprida, 

atestámos o envolvimento de toda uma comunidade escolar no empenho pelo sucesso 

da acção educativa, esmerando-se por fornecer um extra-currículo complementar das 

aprendizagens na escola, estimulando o interesse na aprendizagem crítica do mundo. 

Verificámos também que a grande harmonia entre os vários agentes educativos da 

comunidade faz da ESM um lugar agradável e estimulante ao cultivo do saber para 

todos eles. Cremos que é este entusiasmo conjunto, dedicado à educação, que faz com 

que esta escola seja uma escola de sucesso.  

Foi esta qualidade, cremos, que proporcionou um ambiente tão favorável à 

ultrapassagem das nossas dificuldades no estágio e convém salientar como os 

elementos estranhos à escola (como é o caso de um estagiário que, pela sua condição 

ainda formativa é estranho ao profissionalismo de todos os agentes educativos) são 

imediatamente integrados no meio, de forma muito fraternal e facilitadora de todo o 

seu trabalho, promovendo-se assim um funcionamento óptimo da educação quer dos 

alunos, quer do professor-aluno. Por todas estas razões, a ESM tornou-se assim 

exemplar para o nosso futuro exercício profissional na promoção de uma escola de 

sucesso. 

 

III. Caracterização geral dos Grupos-Turma 

 

As turmas são caracterizadas de duas formas: por grupo-turma e por alunos. O 

primeiro modo de caracterização torna-se necessário, por não ser realista entender o 

processo de aprendizagem de uma turma sem o professor, pois o comportamento da 

primeira é articulado com o comportamento do segundo. Assim sendo, optámos por 
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falar em grupos-turma, termo utilizado por Postic (Marcel Postic, A Relação 

Pedagógica, 134). 

 O segundo modo decorre da relevância exemplificativa, por parte de certos 

alunos, de dificuldades experimentadas no percurso escolar. Achamos relevante 

ambas estas metodologias, porque dão conta de dois tipos de aprendizagens que 

realizámos. A primeira dá conta de comportamentos de grupo e de estratégias 

utilizadas para os colmatar. A segunda demonstra que a aprendizagem não é um 

processo de grupo, mas individual. Assim sendo, há que atender a certos casos 

exemplares de perfis de aluno, que devem ser respondidos nas estratégias de 

aprendizagens. 

Ambas as metodologias de exposição são significativas de dois tipos de 

observação paralela, que se complementam, enquanto planificamos e executamos as 

aulas. Não há qualquer hierarquia entre ambas, mas uma é condição para a outra. 

 

1. Grupo-Turma de Filosofia do 10ºE2 

  

Porque o espaço é infelizmente limitado, salientaremos aqui os traços mais 

importantes desta turma, assim como as oportunidades que nos deram para aprender, 

em prática, princípios teóricos que havíamos conhecido no primeiro ano do mestrado. 

Mais importante do que uma caracterização exaustiva, entendemos relevante uma 

caracterização pertinente para uma aprendizagem de professor e esta turma foi muito 

profícua para tal.  

Trabalhamos com a Turma do 10ºE2, uma turma de ciências socioeconómicas 

composta, no primeiro trimestre, por vinte e seis alunos, tendo chegado, no segundo 

trimestre, dois novos alunos, com a caracterização de “alunos indisciplinados e 

desatentos” e tal veio a verificar-se, infelizmente, pois tornaram-se num factor de 

desestabilização da turma. Só no terceiro trimestre, aprendemos que, recapturando a 

atenção destes alunos, os restantes ganhá-la-iam também, mas como nessa altura, já 

havia outros alunos indisciplinados, acabámos por ter sempre alunos desatentos nesta 

turma. 
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Isto salienta a relevância de uma intervenção imediata na indisciplina, pois, se 

perdurar, outros alunos aprenderão o comportamento e será mais difícil corrigir um 

grupo do que um ou dois alunos. Como promover a disciplina e a atenção dos alunos? 

Através de aulas interessantes, quer para o professor, quer para os alunos. Esse 

interesse deve partir dos próprios problemas filosóficos. As aulas que funcionaram 

melhor com esta turma foram as aulas de estética, leccionadas no último trimestre. Tal 

se deveu ao tipo de recursos que foram escolhidos. Optámos por um percurso pela 

arte contemporânea, incidindo especial a algumas performances. Esses recursos, por 

serem desconcertantes a respeito do conceito de “arte”, silenciaram os alunos 

indisciplinados. Como a indisciplina é um meio de afirmação pessoal, caso o discurso 

do professor seja aborrecido, o discurso do indisciplinado torna-se mais interessante. 

A conclusão a tirar não é a de lutar pelo interesse dos alunos. Esta “guerra pelo 

interesse” deve ser evitada na sala de aula, pois qualquer situação em que o professor 

tenha que se afirmar é já uma situação de poder e não uma situação de aprendizagem. 

“É necessário ganhar poder ou afirmação, na sala de aula, para que a aprendizagem 

decorra”: perdemos muito tempo a acreditar nesta premissa. O ensino não advém de 

uma posição de poder, pois seria doutrinação se proviesse de tal. Para que alguém 

preste atenção àquilo que outra pessoa diz é preciso que o conteúdo do que se diz 

desperte atenção. No ensino, como em qualquer acto comunicativo, não é o 

mensageiro que assume o papel principal, mas a mensagem. Se a mensagem do aluno 

indisciplinado é mais importante do que a mensagem do professor, há que deliberar 

sobre tal acontecimento. O próprio professor deve questionar o interesse da sua 

mensagem e estar pronto a encarar a verdadeira resposta que encontrar. Fizemos esse 

exercício na segunda parte deste relatório e descobrimos que existe uma motivação 

afectiva particular à Filosofia que se pauta pelo interesse.                               

Outro traço relevante desta turma era que, ao contrário da caracterização geral 

do universo escolar, ela compunha-se por alguns alunos de nacionalidades diferentes 

ou tendo nacionalidade portuguesa, eram filhos de pais imigrantes. A distinção entre 

estes dois estatutos não nos será relevante para interpretar as experiências que 

tivemos com eles, uma vez que, para os casos seleccionados para estudo, não houve 

distinção entre ser-se cidadão português ou viver-se desde sempre em Portugal. A 
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partir das condições especiais, na instituição de estágio, tivemos a rara oportunidade 

de investigar em que medida podia haver ou não alguma peculiaridade inerente a 

turmas deste género. 

Constatamos, a partir da observação do seu comportamento nas aulas, o grau 

de integração na turma diferia entre eles. Importa salientar dois episódios curiosos 

que se passaram com esta turma, para poder entender até que ponto as relações 

interculturais e interétnicas podem ser complexas. 

Um desses episódios é escolhido, entre alguns semelhantes que se passaram na 

sala de aula, no primeiro trimestre. Perante uma resposta errada de um destes alunos 

a uma pergunta do professor, houve uma troca de insultos xenófobos entre os três 

alunos de culturas minoritárias na turma. Certo é que havia um eco dos seus insultos 

pela turma, mas a iniciativa foi tomada por estes três alunos, dado curioso, uma vez 

que eles próprios estavam em condições semelhantes entre si.  

Achamos muito importante este episódio porque salientou algo que facilmente 

é desvalorizado, uma vez que a descriminação cultural e étnica é caracterizada em 

contextos de maiorias e minorias, geralmente. Neste caso, as minorias 

estigmatizavam-se entre si. Cremos que tal aconteceu para descriminar antes que se 

fosse descriminado, assumindo uma atitude agressiva, em vez de defensiva. Assim 

sendo, a identidade marginal cultural pode ser afastada, se se afastar de si mesmo 

uma estigmatização e se a colocar noutro (Maria da Silva, Diversidade Cultural na 

Escola: Encontros e Desencontros, p.51).  

No entanto, outro fenómeno igualmente interessante aconteceu pelos mesmos 

alunos. Numa palestra, onde a oradora referiu que as lojas chinesas só tinham 

produtos de pouca qualidade, não só o aluno de nacionalidade chinesa, como os 

alunos de descendência estrangeira se insurgiram contra tal preconceito e o apoiaram 

veementemente. Os mesmos alunos que haviam trocado insultos xenófobos entre si, 

agora uniam-se em defesa incondicional de um deles, assim como a restante turma, 

ainda que não tão audazmente. Aqui, tornou-se evidente como o insulto a uma 

minoria podia ser um insulto a todas as minorias e sentido como tal. Tornou-se claro 

como cada um deles se identificava com os outros, ainda que não desejassem tal 

identificação e fugissem dela, tal como vimos pelo acontecimento analisado no 
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primeiro momento. Salienta-se portanto o conflito inerente a uma identificação com 

uma minoria, simultaneamente provocador de marginalização social como de 

unificação social (Maria da Silva, Diversidade Cultural na Escola: Encontros e 

Desencontros, p.51). Para um professor, tem que haver a promoção de um 

comportamento que nunca chegue a marginalizar pessoas, mas salientar precisamente 

o carácter único de cada individuo, prezando esses traços que o diferenciam, sejam de 

que ordem esses traços sejam. 

Esta turma destacou-se pelo seu comportamento, algo indisciplinado e muito 

barulhento (havendo casos graves de desrespeito claro pela figura do professor), 

caracterizando-se, em geral, por ser uma turma de trato difícil por todos os 

professores nos conselhos de turma. 

 No entanto, há o perigo de caracterizar a parte pelo todo e esta turma teve 

excepções de clara singularidade, quer na originalidade, quer na meticulosidade 

analítica. Infelizmente, houve a clara percepção, advinda por vezes de desabafos 

desses alunos, que o ambiente das aulas prejudicava quem estava interessado nelas. 

Para colmatar isso, só há uma metodologia, depois de todas as metodologias que 

falharam e que se exemplificou numa aula, a nossa melhor aula.  

Resta-nos falar sobre o aproveitamento na disciplina desta turma. Em geral, a 

disciplina de Filosofia teve resultados acima da média dos alunos, o que aponta para 

um bom trabalho realizado nesta disciplina. Ainda assim, o número de negativas nesta 

turma em Filosofia foi preocupante, mas seguiu a taxa de insucesso das outras 

disciplinas. Não restam dúvidas de que tal adveio do ambiente pouco propício ao 

trabalho que se gerou nas aulas e geralmente aqueles alunos que não transitaram 

foram precisamente os alunos que mais problemas causavam na turma (ver Anexo C).   

 

2. Grupo-Turma do 11º C1 

 

Como turma de 11º ano (11ºC1), os alunos tinham um nível superior de 

interpretação e argumentação, face aos alunos do 10º ano (apesar de vários contactos 

com a Directora desta turma, não nos foi possível obter a caracterização da turma). O 
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trabalho desenvolvido com esta turma foi dedicado a um aprofundamento das suas 

competências. Esta turma era constituída por alunos disciplinados e com bom 

aproveitamento, o que nos proporcionou condições ideias e raras para a leccionação 

de Filosofia. 

Esta turma fez-nos concentrar a nossa caracterização no modo como a 

didáctica de conteúdos filosóficos funcionou nesta turma. Tal facto salienta-se por ela 

não apresentar problemas de disciplina, ao contrário da turma de 10º ano de 

escolaridade a que leccionámos. As nossas primeiras aulas eram demasiado regradas 

por passos desnecessários para uma boa aprendizagem. Esses passos complicaram as 

operações intelectuais dos alunos que, de outro modo, seriam simplesmente 

atingíveis. A partir da identificação deste problema, tentámos sempre simplificar os 

conteúdos, de forma a torná-los mais fáceis de compreender e mais naturais na sua 

aprendizagem. Aprendemos que o processo de aprendizagem pauta-se por uma 

simplificação e não tanto por uma formalização de conteúdos. A partir desta crença, a 

aprendizagem decorreu progressivamente melhor, ainda que tenha sofrido com uma 

má formação fundamental aos conteúdos seguintes. Isto explica o porquê do 

aproveitamento desta turma ter decrescido nesta disciplina, em média, face ao 

aproveitamento que ela geralmente apresentava no ano passado. 

Quando ensinámos epistemologia, aprendemos que os alunos foram sensíveis a 

esse conteúdo a partir de uma abordagem gnoseológica mais do que uma abordagem 

puramente epistemológica, apesar de se pressupor que estariam sensibilizados para 

esta última abordagem, tendo escolhido eles um currículo de estudos científicos. Isto 

ensinou-nos que não devemos crer em preconceitos a respeito de uma turma, ainda 

que eles estejam fundamentados pelas suas escolhas curriculares. Esta informação foi-

nos importante para ter uma atitude de pura abertura aos interesses dos alunos, o que 

nos condicionou o enquadramento didáctico formal dos conteúdos a leccionar. O 

processo de ensino funcionou muito melhor a partir desta postura e os próprios alunos 

sentiam-se familiarizados já connosco para haver um diálogo pedagógico eficiente. 

 O último trimestre foi particularmente produtivo em aprendizagem para 

nós, o que implicou uma maior eficiência no trabalho dos alunos. Foi neste trimestre 

que aprendemos a reflectir sobre a avaliação e a sua exequibilidade. Foi a partir desta 
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reflexão individual que ajudámos cada aluno, individualmente, a conseguir os 

melhores resultados possíveis. 

Nesta turma, houve uma aluna que se salientou particularmente ao longo do 

ano, pela lacuna nos métodos de avaliação para recompensar as competências 

excepcionais demonstradas ao longo do ano. Durante as aulas, ela provou ser de uma 

argúcia e de uma crítica filosófica excelentes, antecipando argumentos e contra-

argumentos históricos da Filosofia. Infelizmente, os seus resultados nos testes 

avaliativos não seguiram de perto a sua destreza intelectual. Tal se deveu, e baseamos 

esta análise a partir da observação do seu comportamento durante os testes, à 

insegurança sentida nas suas respostas, criticando-as a tal ponto que “corrigia” 

respostas que estavam correctas, através de uma argumentação válida, mas não 

aplicável a conteúdos históricos ou científicos, fruto de uma linguagem técnica 

filosófica convencionada. O seu ponto forte, a argumentação, acabava por ser também 

o seu ponto fraco. Se os testes avaliativos fossem o único método de a avaliar, ela 

estaria condenada a sofrer sempre do seu melhor atributo filosófico. 

O caso desta aluna fez-nos ponderar sobre os métodos avaliativos e o modo 

como eles influenciavam positiva ou negativamente certas competências 

desenvolvidas, em vez de as avaliar. Felizmente, durante todos os períodos lectivos, os 

alunos tiveram a oportunidade de apresentar um trabalho de investigação. Quando 

este trabalho teve uma maior extensão, no último trimestre, esta aluna fez um bom 

trabalho, demonstrando muita investigação e reflexão sobre o assunto e claro, uma 

argumentação exímia. 

Nesse trimestre, esse trabalho teve uma percentagem equivalente a um teste 

avaliativo na avaliação final, o que permitiu algumas surpresas muito agradáveis na 

pauta final e no meu problema sobre a avaliação. A qualidade destes trabalhos era, na 

sua vasta maioria, muito alta e tal aconteceu porque se deu maior liberdade ao aluno, 

suportando-o com uma metodologia de trabalho rigorosa e científica (os alunos 

seguiram um guião de trabalho, com várias fases de avaliação, acompanhadas e 

avaliadas pelos professores) e um acompanhamento tutorial do professor muito 

intenso, o que permitia maior segurança no trabalho desenvolvido. 
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Notámos que o caso desta aluna repercutia-se por vários alunos, que não 

sendo muito brilhantes nos testes avaliativos ou na participação oral nas aulas (caso 

que não acontecia com essa aluna), se manifestavam excelentes nestes trabalhos, 

dando conta de competências que possuíam e que, noutros momentos avaliativos, não 

tinham oportunidade de demonstrar. Este caso foi particularmente evidente com uma 

aluna tendencialmente mediana que teve um dos melhores trabalhos da turma, quer 

em originalidade temática, quer em tratamento científico e informativo.  

Isto levou-nos a ponderar que o cenário avaliativo ideal, pelo menos até 

aprendermos mais com outras turmas, seria este mesmo: um trabalho de investigação 

desenvolvido em sala de aula, de modo a haver um acompanhamento da actividade de 

investigação pelo professor. Este modo avaliativo permitiria uma maior amplitude de 

avaliação de competências: oral, escrita, de investigação, de trabalho de grupo e 

individual (no plano de actividades de estudo, haveria uma parte individual e outra de 

grupo, analisadas em separado). Ainda que este modelo não seja o modelo não tenha 

sido concebido por nós, mas pela nossa orientadora, apresentamo-lo em anexo, de 

modo a compreender melhor a metodologia de trabalho a que nos referimos. 

O comportamento desta turma foi irrepreensível, sendo os alunos muito 

afectuosos e trabalhadores, com um sentido de humor muito facilitador de um bom 

trabalho. Foi esse sentido de humor e essa camaradagem que nos ajudaram a conduzir 

melhor as aulas, o que salienta o quanto o trabalho do professor depende do carácter 

psicossociológico da turma. Uma boa relação entre professor e alunos depende destes 

dois interlocutores e do quão bem se adaptam ambos um ao outro. A 

intersubjectividade na actividade lectiva não é acessória, mas é determinante para a 

acção de ambos: de aprendizagem e de ensino (nem professores, nem alunos estão 

circunscritos a um papel, mas a ambos, como veremos na segunda parte deste 

relatório). Há como que uma “selecção natural” de comportamentos a tomar, sendo 

possível a incompatibilidade de ambos os elementos da acção educativa entre si, por 

ausência de competências de comportamentos adequados a tomar para com o 

interlocutor. 

No ano de estágio há uma falsa responsabilidade educativa criada no professor: 

este é o gestor da relação pedagógica. No entanto, tal não é verdade, pela contradição 
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entre “gestão” e “relação”. Não é possível gerir relações, por elas próprias se 

constituírem a partir da dinâmica entre os elementos relacionados. Se houver um 

interveniente regulador nessa dinâmica, acaba por ele próprio, inaugurar uma nova 

relação da qual ele faz parte integrante, sendo essa relação não gerida. 

Assim sendo, há um problema que surge: a relação pedagógica é imprevisível a 

cada momento e dá-se por um processo de adaptação mútuo, determinado por 

competências que podem ser educadas (e.g. o discurso e a argumentação) e por 

competências que ultrapassam a educação (e.g. a empatia, a inteligência 

sociocultural). Se as aulas de Filosofia podem educar e, portanto, fornecer um campo 

mútuo de diálogo, através das técnicas de argumentação, dificilmente tratarão das 

competências de ordem social, pois elas são pressupostas para a argumentação. 

Isto implica que se instalam enormes variantes na actividade lectiva: se uma 

turma for composta por alunos introvertidos, um professor de pensamento 

introvertido adaptar-se-á a eles perfeitamente; se for composta por alunos intuitivos, 

um professor lógico-analitíco seria desastroso. Como a generalidade das turmas é 

homogénea em carácter, para satisfazer-se as necessidades de todos os alunos, era 

necessário um “professor-deus”, detentor de todas as qualidades humanas, adaptável 

a todos os seres humanos. Mesmo que o professor se adapte à maioria dos alunos, tal 

é apenas sintomático de um acaso de condicionantes de mútua adaptação. Digo acaso, 

porque perante outros alunos, a mesma situação de adaptação não ocorreria. 

Isto faz-nos concluir que uma situação de estágio é, ela mesma, arbitrária nas 

suas condições e que qualquer avaliação que se possa fazer sobre ela é circunscrita às 

características individuais dos seus intervenientes. Assim sendo, toda a aprendizagem 

aqui feita não é determinante para situações futuras, ainda que possa ser significante 

em termos operativos. No entanto, a sobrevivência de interveniente pedagógico nunca 

é garantida.  

Esta reflexão agudiza o problema de avaliação em geral, porque relativiza o 

objecto a ser avaliado a partir de várias variantes: cada aluno, seja ele qual for, está 

submetido a um meio, a companheiros e a mentores específicos. Ele próprio é, mais 

do que um aluno, uma pessoa, autónoma e particular. Todas estas variantes conspiram 

para uma enorme particularização experiencial e, tal como bem sabemos, inferir 
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regras universais de um episódio particular é sintomático de um péssimo raciocínio 

indutivo. Apenas aparentemente o objecto avaliado é repetido em espaço e tempo, 

mas nós sabemos que o espaço e tempo são irreproduzíveis.  

Os problemas epistemológicos são muito semelhantes aos problemas de 

qualquer aprendizagem prática: a sua cientificidade é questionável. Assim sendo, há a 

suspeita, apesar das estratégias adoptadas para o futuro, de que qualquer avaliação 

feita a alunos não tem validade científica. Este problema fica por resolver e a 

ansiedade intelectual que ele provoca é atenuada apenas por entender que a 

educação não precisa ser avaliada para existir, tal como constataremos na segunda 

parte deste relatório. 

 

IV. Prática de Ensino Supervisionada – uma auto-avaliação 

crítica 

 

1. Introdução 

 

Esta parte do relatório concerne uma auto-avaliação das actividades de estádio. 

Julgamos importante salientar que não se avalia o nosso desempenho enquanto 

alunos de docência, pois tal seria impossível, pelo que já se disse no ponto anterior 

sobre avaliação. Avaliamos criticamente circunstâncias particulares, procurando 

entender qual a melhor resposta para elas. Aqui o raciocínio assemelha-se àquele que 

um espectador de uma tragédia grega tem: perante este problema circunstancial, o 

que seria melhor fazer? Isto não implica retirar regras de conduta universais, mas 

entender a circunstancialidade delas e, portanto, o risco de erro que daí advém, 

perante o desconhecimento de todas as variantes relativas na acção. 
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2. Planificação 

 

O modelo formal das nossas planificações foi-nos facultado pela nossa 

Professora Orientadora e, por tal, é garantia de uma organização possibilitadora de 

uma boa prática lectiva. Ficamos capazes de planificar quer aulas, quer módulos 

temáticas do Programa de Filosofia. 

Para avaliarmos bem as nossas planificações, importa entender o propósito das 

planificações. Devem servir como linhas gerais de condução de uma aula, mas esta 

deve ultrapassar a planificação, sob pena de não dar conta da especificidade da 

relação professor-aluno(s)  estabelecida em cada aula. Assim sendo, o valor das 

planificações deve ser construído em função dessa adaptabilidade. Por isso, mesmo 

que existam falhas na planificação, tal não implica que haja falhas na aula e as falhas 

na aula podem, em nada, estar relacionadas com falhas na planificação. Isto relativiza 

o valor das planificações sobremaneira. A previsão de uma aula em nada implica o 

funcionamento real da aula, mas é antes um acto imaginativo solipsista do professor e 

vale, meramente, por isso. Posto isto, analisemos as nossas planificações. 

É importante salientar que as nossas planificações contiveram frequentemente 

erros formais (ainda que, por aquilo que se disse em cima, não haja forma ideal para 

uma planificação), mas estão correctas do ponto de vista científico e pedagógico, tanto 

quanto um plano pode estar “correcto”. Como somos uma pessoa e, por tal, pessoa 

com afiliações filosóficas, elas estão fortemente marcadas por esse particularismo de 

quem as imaginou e fugir a esse particularismo é negar a individualidade do professor 

como interlocutor, o que desconstrói a relação pedagógica.  

Encontramos uma pequena amplitude de recursos pedagógicos a usar na sala 

de aula. Ainda que não seja a qualidade ou quantidade de recursos pedagógicos que 

dará necessariamente ou mesmo suficientemente sucesso à aula, ainda assim a sua 

profusão pode aumentar a possibilidade de sucesso de aprendizagem e apenas a 

experiência e o tempo nos poderão fornecê-los. 

Nunca falhámos em providenciar elementos indispensáveis à estruturação 

lectiva na planificação, ainda que possamos, por várias vezes, não ter ido muito além 
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desses elementos absolutamente cruciais à leccionação da aula. Tal deveu-se a pouco 

tempo dispensado na investigação do tema leccionado, dada a situação de estágio. 

Esse trabalho foi vindo a ser desenvolvido, mas, pela sua natureza, é um trabalho 

moroso e árduo, pelo que, realisticamente, pode não pode vir a ser concluído no 

próprio estágio, mas sê-lo-á a médio prazo. Também é verdade que, nas áreas em que 

nos sentíamos mais confortáveis a leccionar, a profusão de recursos foi 

substancialmente maior. Essas áreas foram a Lógica Proposicional e a Estética e 

demarcam-se claramente dos outros conteúdos leccionados pela maior riqueza de 

recursos facultada aos alunos (ver Anexo D). 

Ainda a respeito das planificações, acresce salientar que, durante o primeiro 

trimestre, elas foram demasiado extensas para, por norma, serem cumpridas, o que as 

tornava difíceis de serem executadas. Isto influenciou em grande medida a razão pela 

qual não foram realizadas, na sua totalidade. O defeito aqui existiu na redacção das 

planificações, desadequadas ao tempo de leccionação porque ele era desconhecido 

enquanto elemento gerido em grupo, e não tanto na incapacidade da sua execução. 

Durante algum tempo, redigimos as nossas planificações em função da possibilidade 

de nos sobrar tempo em sala de aula e de ter esse tempo preenchido. No entanto, a 

partir do segundo trimestre, esta metodologia foi abandonada por uma que 

correspondesse a uma maior capacidade de concretização em aula, acontecendo, por 

vezes, a planificação estar concretizada quinze minutos antes da aula terminar. Nesses 

casos, eram dadas instruções aos alunos para realizarem as tarefas que seriam feitas 

para trabalho de casa. 

Convém salientar que a partir do segundo trimestre progredimos muito na 

qualidade das planificações porque, além da produção de planificações realistas em 

exequibilidade, também conseguimos definir, seleccionar e articular melhor os 

elementos que compõem a planificação, considerando-os sempre à luz de boas 

práticas pedagógicas. Reconhecemos que os materiais de apoio foram irregulares na 

demonstração de originalidade e criatividade. Em compensação, os materiais que 

sugerimos, por norma, eram eficazes, o que não acontecia sempre com os materiais 

originais das primeiras planificações.  
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Parece-nos mais importante que esses materiais sejam convencionais, mas 

eficazes, pois, por vezes, a sua convencionalidade parte dessa sua eficácia. Assim 

sendo, não apontamos a falta de originalidade como um defeito, antes é sintomático 

de uma diferença de estratégia, em que a eficácia filosoficamente profunda é mais 

relevante do que a originalidade filosoficamente superficial. Ainda assim, importa 

salientar que novos recursos devem ser experimentados, uma vez que as aulas de 

Estética e Filosofia de Arte não seriam as mesmas, caso esses recursos não tivessem 

extrapolado o domínio filosófico ortodoxo e entrado numa análise de obras de arte 

causadoras de problemas filosóficos. 

 

3. Realização 

 

Quanto à realização das aulas, alternámos boas aulas com más aulas. Apesar 

disso, achamos que a percentagem de boas aulas, ou aulas onde a aprendizagem 

decorreu com sucesso aumentou exponencialmente ao longo do ano. Analisamos essa 

eficiência através da melhoria das relações entre os intervenientes directos no acto 

educativo (alunos e professores). As nossas más aulas passaram, em grande medida, 

pela incapacidade de disciplinar os alunos, fruto da nossa insegurança didáctica e 

científica sentida nesse momento.  

Notamos que a insegurança sentida na relação professor-aluno é determinante 

para a repreensão da indisciplina. Para que se consiga repreender, é necessária uma 

conexão emocional com o aluno, de modo a que aluno e professor não confundam 

essa repreensão com uma má relação entre si. Assim sendo, é preciso haver uma certa 

cumplicidade entre ambos. Um professor pouco confiante implica uma relação aluno-

professor pouco eficaz e artificial, o que distancia o professor do aluno, provocando o 

alheamento do aluno da actividade que se desenrola na sala de aula, o que se traduz 

em indisciplina.  

O discurso que utilizámos com os alunos pareceu-nos adequar-se a eles, ainda 

que por vezes, tal não acontecesse e os alunos pedissem a definição de certas 

expressões utilizadas por nós. Houve um reajustamento do nível de discurso, ao longo 
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do ano pois, no primeiro trimestre, o nosso discurso assemelhava-se demasiado ao 

deles, de modo a que eles entendessem a mensagem a aprender. No entanto, esta 

estratégia, após reflexão nossa, tornou-se ambígua em valor pedagógico, pois poderia 

prejudicar os alunos, uma vez que estimulava a inaptidão de adequar códigos 

linguísticos a contextos formais. Estabeleceu-se, portanto, um equilíbrio entre uma 

linguagem cuidada, mas perceptível aos alunos, com uma estrutura linguística simples 

e minimalista utilizada por eles.  

A introdução de um novo hábito dentro das nossas aulas, a utilização do 

quadro, ajudou-nos muito a ensinar. Receámos durante muito tempo utilizá-lo por 

medo de cometer erros ortográficos e de acentuação, dadas as nossas dificuldades 

com a língua portuguesa, uma vez que somos de outra nacionalidade. Esses erros 

sempre aconteceram, tal como previmos, mas os benefícios da utilização do quadro 

suplantaram os malefícios, que puderam ser corrigidos, e geralmente o eram, pelos 

alunos. As apresentações de Power Point continuaram a ser uma boa técnica utilizada, 

pela possibilidade ilustrativa que comportam e as aulas foram, normalmente, 

alternadas entre estes dois dispositivos de trabalho. 

  

4. Avaliação 

 

Passemos a uma análise da avaliação que tem sido desenvolvida por nós e pelo 

nosso colega de núcleo de estágio. Por vezes, redigíamos o mesmo teste, caso os 

conteúdos testados fossem os mesmos. Quando não eram, fazíamos separadamente 

os testes avaliativos, depois submetidos ao escrutínio da nossa professora orientadora 

da instituição de estágio. Esses testes foram concebidos a partir de um modelo que a 

orientadora nos entregou no início do ano lectivo, baseando-se nas provas nacionais 

facultadas pelo Ministério da Educação, sendo portanto um modelo amplamente 

testado e validado com sucesso. No principio do nosso trabalho, houve erros de 

distracção nos testes, mas eles foram progressivamente tornando-se esporádicos (para 

consultar o modelo de um teste, veja Anexo E). Tivemos também o benefício de ter 

experiência na correcção de provas intercalares de Filosofia, ainda em fase 
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experimental. Estamos, por isso, aptos a avaliar quer testes avaliativos, quer provas 

nacionais. 

 Conseguimos elaborar instrumentos de avaliação adequados, aplicando os 

critérios estabelecidos com rigor, adaptando-os às condições concretas do ensino-

aprendizagem decorrentes nas aulas. Procurámos sempre avaliar a aprendizagem de 

conteúdos em aula, apenas dispensando os alunos de trabalhos de casa quando estes 

estavam sobrecarregados de trabalho. Constatámos que os trabalhos de casa, quando 

corrigidos em aula (por norma, sempre o foram) ajudavam muito quer na revisão de 

conteúdos dados na aula passada, quer na aferição e correcção de erros de 

aprendizagem, antes que estes se acumulassem a um ponto crítico. Ainda 

conseguiremos melhorar, de futuro, fornecendo critérios de correcção para os 

trabalhos de casa, mas tal não foi possível, neste ano, por falta de tempo para tal, 

numa situação de estágio, onde até os recursos para leccionar mais básicos devem ser 

preparados.  

 Procurámos sempre integrar o processo de auto-avaliação e hetero-avaliação, 

corrigindo o nosso comportamento, como antes referimos e estas foram sempre as 

nossas referências para o nosso comportamento no trabalho de estágio, que melhorou 

substancialmente em função delas. 

 

5. Integração na Escola e Intervenção no Meio 

 

Fomos tendencialmente assíduos e pontuais, salvo algumas excepções, que 

ocorreram por força maior, na maioria das vezes. Relacionámo-nos empaticamente 

com as várias entidades da comunidade escolar, ainda que por vezes alguma timidez 

se manifestasse, de nossa parte. 

A relação mantida com os professores foi sempre cordial. Assistimos 

assiduamente às reuniões de Turma, a uma reunião de Departamento, no início do 

ano, e a uma reunião de Grupo. A assistência às reuniões de Turma foi crucial para um 

maior conhecimento das turmas com que lidávamos, para uniformizar estratégias 
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pedagógicas e para conhecer os alunos que mereciam um tratamento diferenciado, 

face às condições diferentes que viviam.  

 A reunião de Grupo de Filosofia foi relevante para entender como um grupo de 

disciplina selecciona e debate os critérios de avaliação que serão tidos ao longo do ano 

e como uma fundamentação de Filosofia da Educação está latente e implícita nesta 

discussão. A reunião de Departamento teve por ordem de trabalhos actividades 

coordenadas entre disciplinas e foi um espaço interessante para a dinamização de 

actividades interdisciplinares. É nestas reuniões que se juntam esforços para 

actividades que se pautam pela participação de várias disciplinas e têm uma relação 

muito próxima com a direcção e com as estratégias implementadas por esta. 

Importa deixar uma nota de caracterização do bom relacionamento com os 

funcionários da escola, sempre muito simpáticos e disponíveis para qualquer tarefa, 

mesmo que esta fosse imprevista. Sempre nos sentimos muito acolhidos por eles e 

sempre foram tremendamente afectuosos, o que nos facultou uma boa recepção e 

uma parceria implícita com este grupo de trabalhadores na escola. 

As relações mais próximas foram tecidas no núcleo de estágio e com os alunos, 

tendo-se desenvolvido entre nós e eles laços de amizade que ainda perduram. Se o 

nosso trabalho foi bom, foi-o em grande medida pelo apoio incondicional do ânimo 

dos alunos, da orientadora e do colega de estágio. Daqui ressalta o quanto o domínio 

da emoção se imprime no trabalho e também o quanto os parceiros desse trabalho 

podem apoiar o profissionalismo de outrem  a partir do ânimo e empatia. Se 

“profissionalismo” e “empatia” eram duas componentes dissociadas no início do ano, 

prejudiciais até por uma falta de objectividade que daí podia advir, deixaram de o ser 

no final do ano, quando a objectividade é uma construção composta a várias mãos e 

não apenas por nós próprios, condenados a uma visão parcial e toldada pelo 

subjectivismo. 

Em conjunto com a orientadora e com o nosso colega de estágio, as actividades 

propostas foram totalmente realizadas, à excepção do ciclo de cinema, estando 

prevista apenas algumas sessões de cinema, integradas nas aulas ou na semana da 

escola, por falta de tempo para organizar mais eventos, para grande pena nossa 

(consultar Anexo F). 
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Atentaremos agora, em pormenor, sobre os vários agentes com quem nos 

relacionamos. 

 

6. Núcleo de Estágio 

 

Dada a excelência das aulas do meu colega de estágio, enquadrando-se ele, 

cedo, num perfil de muito bom professor, o seu comportamento, em alguns aspectos, 

serviu-nos de modelo de comportamento. A primazia pela excelência científica, o à-

vontade com os alunos e a preocupação com a sua aprendizagem e o seu bem-estar, 

deixou-nos sempre ter por objectivo, não imitar-lhe, mas chegar às características que 

ele possuía. 

 Imitar o desempenho do colega de estágio implicaria falhar na actividade 

educativa, uma vez que imitar características implica a sua ausência real e o mérito 

dessas características reside na sua genuidade. Esta foi um dos erros que prejudicou a 

nossa actuação – a estereotipação do professor. Só quando nos autonomizamos do 

“fantasma” do ideal de professor é que melhoramos a nossa competência de ensino. 

A mesma relação foi estabelecida com a nossa Orientadora de Estágio, 

incansável no seu apoio e no seu entusiasmo para ensinar melhor. Sempre nos exortou 

a sermos excelentes, desde o primeiro encontro que tivemos com ela. Assim sendo, a 

sua exigência, temperada por empatia e cuidado, foi sempre estimulante para fazer 

mais e melhor. Como se isso não bastasse, tivemos o privilégio de ter alguém que 

praticava na sala da aula uma metodologia socrática, inspirada nas práticas 

pedagógicas de Filosofia para Crianças. Isso deu-nos uma rara oportunidade de 

verificar o quanto o ensino era mais produtivo se seguisse a dialéctica socrática em 

sala de aula.  

Cremos que era impossível ter um Núcleo de Estágio mais ideal que este que 

tive o benefício de ter e nada do que foi feito era possível sem a qualidade dos 

parceiros de trabalho. 

 

 



27 
 

 

 

V. Conclusão 

 

Não nos foi possível imaginar melhores condições para trabalhar e cremos, 

veemente, que o bom ambiente escolar foi importantíssimo para que todas as 

dificuldades iniciais fossem ultrapassáveis. Podemos concluir que o trabalho de um 

indivíduo na escola, seja ele aluno, professor, director ou pai de um aluno ou 

funcionário deve ser articulado com uma boa convivência e com o trabalho de todas as 

outras entidades. O trabalho de professor é, em condições lastimáveis, um trabalho 

solitário. Idealmente, é uma mistura de ambos e o seu bom funcionamento implica um 

grande investimento nas boas relações de trabalho. Para isso todos os indivíduos na 

escola são seus parceiros, incluindo os alunos, e todo o trabalho acaba por ser de e em 

equipa, com o fim de educar os alunos da forma mais excelente possível. 
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SEGUNDA PARTE: DIDÁCTICA PARA UMA BOA PRÁTICA DE 

ENSINO 

 

I. Introdução a uma proposta didáctica a partir do tema do belo 

– uma reflexão sobre a filosofia e a beleza n’ O Banquete 

 

Uma prática de ensino boa preza a singularidade do aluno e do professor de 

acordo com o que dissemos na primeira parte do presente documento. 

Consequentemente, importa delinear uma didáctica com o objectivo de salvaguardar 

essa singularidade e formação filosófica do aluno. Ao executar-se tal, existe o perigo 

de estereotipar alunos e professores, o que, como reflectimos anteriormente, é 

prejudicial, pois não corresponde à individualidade de alunos e professores e toma as 

personae  “professor” e “aluno” como entidades  reais. 

Perante a inconstância e arbitrariedade do carácter das pessoas “aluno” e 

“professor”, há um método que nos permite enriquecer a relação pedagógica a partir 

dessas duas componentes não cientificáveis da natureza da pessoa humana: a 

metodologia platónica exposta n’ O Banquete. Nessa metodologia estamos perante 

categorias mais latas de aprendizagem: filósofo-mestre e filósofo-discípulo. A categoria 

de não saber implícita na filosofia desvia de uma situação de aprendizagem 

determinada de conteúdos para uma categoria mais humana: o amante do saber. Esta 

qualificação é comum ao filósofo-mestre e ao filósofo-discípulo. 

O Banquete é uma obra de iniciação filosófica, não mística, ao platonismo. 

Poderiam haver dúvidas quanto ao carácter de tal iniciação, por Platão colocar o 

discurso iniciático na boca de Diotima, uma sacerdotisa. Este artifício narrativo pode 

ser explicado não a partir de uma eventual piedade religiosa platónica, mas a partir de 

uma “mentira nobre”, criada a partir da sabedoria platónica com o fim de iniciar quem 

ainda não possui a sabedoria (Platão, A República, II, 389b, V, 459 c-d). Como não é 

possível discursar sobre o inteligível para quem não o conhece, há que dar conta da 

sua superior hierarquia ontológica a partir de um artifício que conduza a essa 

realidade. A esse artificio chama-se “mentira nobre”. 
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Platão procura, neste diálogo iniciar o discípulo à sabedoria do belo. O fim 

último platónico não é a sabedoria porque ela depende de uma relação: o saber x. É 

crucial, então, que se saiba o que se procura saber. Mas como o fazer, se ainda não se 

possui sabedoria alguma,  pergunta o discípulo. Através da procura de um fim 

universalmente bom: o belo. 

 O belo é, neste diálogo, identificado com o bem (Platão, O Banquete, 201c), a 

ideia suprema platónica (Platão, A República, VI, 508c – 509a). Esta semelhança, 

assumida sem hesitar por Ágaton, só pode ser entendida no contexto da cultura 

contemporânea.  

Na Grécia Antiga, o belo (kalon) era entendido como o agradável, o que satisfaz 

o olhar, o que é querido ou desejado (Umberto Eco, História da Beleza, p.39). Sobre 

uma definição tão lata de beleza, aos nossos olhos, não surpreende que o oráculo de 

Delfos desse, como critério de avaliação da beleza, a resposta: “O mais justo é o mais 

belo”. Não nos admira também que a “medida” e a “conveniência” fossem conceitos 

correctamente aplicados a beleza (Umberto Eco, História da Beleza, p. 37).  Só com 

este contexto cultural podemos entender que o belo e o bem sejam conceitos 

evidentemente equivalentes, pois apelam a um conceito de adequabilidade ao gosto, 

encarado como um elemento inato. 

Para Platão, o bem e o belo equivalem-se porque tudo o que é belo é-o por ser 

ordenado e a suma medida de ordenação ideal do real é o bem. Logo, o sumo belo é o 

sumo bem. 

Defenderemos que para uma educação filosófica inicial é necessária uma 

educação a partir do belo como preparação para a abstracção de universais. Baseamos 

a nossa tese na observação, em sala de aula, do sucesso de práticas pedagógicas que 

utilizam o sensível como meio para descobrir o inteligível. O Banquete apresenta uma 

boa metodologia para tal, além de nos servir para entender a relação pedagógica 

filosófica. 
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II. A alegoria da caverna como enquadramento d’O Banquete 

 

O mito da alegoria da caverna serve para enquadrar O Banquete (Platão, A 

República, VII, 514 a – 520 a). O referido mito tem por objectivo ilustrar “a nossa 

natureza na sua educação e na sua falta de educação” (Platão, A República, VII, 514 a). 

Escusamo-nos de parafrasear o mito, por ser do conhecimento dos leitores do 

presente documento. No entanto, julgamos proveitoso caracterizar e comparar os 

quatro planos de realidade e os quatro tipos de conhecimento que existem sobre esses 

planos de realidade. 

No plano de realidade mais fraco ontologicamente encontra-se o mundo 

sensível (doxasta). O tipo de conhecimento que se pode ter deste mundo é opinativo 

e, por isso, incerto. Na base do mundo visível existem reflexos de imagens (eikones). 

Esses reflexos são qualquer forma de representação do mundo sensível (e.g., pinturas, 

palavras, música). O tipo de opinião que geram é apenas mera suposição (eikasia), ou 

seja, uma opinião infundada. Qualquer representação do mundo sensível é fútil, pois 

não há qualquer conhecimento que a sustente. O único exercício criativo realizável 

neste nível é o da paráfrase, o da cópia em segunda ordem do mundo sensível. O nível 

de autonomia intelectual é nulo. 

O nível seguinte opinativo é o mundo de seres vivos (zoa) e dos objectos do 

mundo. Estamos perante o mundo perceptível, tal como o entendemos actualmente. 

Neste nível não há ainda conhecimento, mas há crença (pistis) nesse tipo de 

existências, uma vez que os dados dos sentidos são tidos como reais. Pode-se 

desenvolver um exercício poético nesse mundo. Neste nível, esse exercício seria 

exercido pela temperança, o domínio das necessidades biológicas, que partilhamos 

com os outros seres viventes (Platão, A República, 404 b – 409 e), controlando-se a 

realidade e, por tal, transformando-a e criando-a. No entanto, não é apenas neste 

plano que a criação é exercida. Quando o filósofo-mestre elabora um mito está a 

imprimir qualidades inteligíveis a objectos sensíveis. Esse exercício criativo permite a 

passagem deste estado de conhecimento para o seguinte. No entanto, importa 

salientar que apenas o filósofo-mestre tem capacidade para tal, pois apenas ele 

conhece as qualidades inteligíveis. 
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O plano da realidade mais elevado é o mundo inteligível (noeta), o território do 

conhecimento. Tal como o mundo sensível, existem dois tipos de realidades e dois 

tipos de aproximações epistémicas a eles. Por um lado, temos o plano inferior (noeta 

inferiores) onde se colocam as ciências, ou seja, os sistemas organizativos da realidade 

sensível. O tipo de conhecimento que preside a esta realidade é o entendimento, onde 

a dialéctica socrática opera, testando hipóteses continuamente através da 

metodologia socrática. Só resiste, perante esta dialéctica, um bom sistema coerente 

explicativo do mundo sensível. O exercício criativo aqui é estabelecido por quem 

formula as perguntas e por quem inventa as respostas. Se quem formula as perguntas 

já tem um critério, um modelo artístico – o plano superior (noeta superiores), quem 

responde fá-lo livremente, tentando acertar com o modelo correcto metafísico. Aqui a 

metáfora do pintor mestre e do pintor discípulo é relevante. O pintor mestre segue um 

cânone para pintar. Quando prepara o quadro para que o seu discípulo aprenda, ele 

fá-lo de maneira a que o discípulo realize os traços de forma mais eficaz e aprenda 

assim a técnica em função do cânone. Assim é a relação entre o filósofo-mestre e o 

filósofo-discípulo. O primeiro coloca as questões com conhecimento das suas 

respostas, mas procura que as respostas sejam dadas pelo discípulo por forma a que 

ele aprenda a técnica de as conhecer. Essa técnica, tal como a da pintura, é uma 

técnica prática e não uma teórica, onde o conhecimento proposicional gera 

conhecimento. 

O plano superior (noeta superiores) é o lugar do saber filosófico. Aí se encontra 

a essência da realidade e a inteligência é a faculdade epistémica que a conhece, por 

apreender as ideias que permitem ler entre as várias ciências num único elo ideal: o 

bem. Aqui não há qualquer criação a realizar, mas mera contemplação. Estas ideias 

constituem os cânones de beleza, o que implica que, por serem ideias, são de difícil 

reprodução poética, pela diferença de pureza ontológica entre a idealidade e as 

imagens dela. É o único nível de realidade onde não é possível criar. 

Para que se chegue ao conhecimento superior é preciso conhecer todos os 

planos inferiores a esse plano superior. Partindo desta exposição, importa salientar 

que a nossa natureza é demonstrada em duas instâncias: a do mestre e do discípulo. 



32 
 

No primeiro caso, exemplifica-se a natureza educada e no segundo, a natureza 

deseducada.  

Veremos como a sequência de diálogos n’ O Banquete nos dará a conhecer de 

que modo essa criação pode ser exercida através da beleza e do amor, guias para o 

conhecimento. Esse propósito satisfará o nosso objectivo de redigir uma metodologia 

pedagógica para ser exercida na leccionação ideal de Filosofia. 

 

III. A relação pedagógica platónica 

 

 Neste momento, convém-nos caracterizar, latamente, o tipo de conhecimento 

possuído pelo mestre e pelo discípulo, por forma a introduzir uma caracterização mais 

minuciosa e aprofundada da relação pedagógica platónica. O discípulo tem apenas 

uma visão confusa da realidade, baseada na mutabilidade sensível, ao passo que o 

mestre tem uma visão clara e distinta da realidade, baseada na inteligência, o que lhe 

permite ter o conhecimento de toda a realidade inferior e de todo a negação desse 

conhecimento (Platão, O Banquete, 203 a; Platão, A República, VI, 506 c). Essa 

natureza omnisciente do mestre permite-lhe agir como um intermediário entre o 

plano inteligível da realidade e o plano sensível da realidade.  

 Segundo Platão existem três tipos de juízos formuláveis a respeito da verdade: 

o juízo contraditório com a verdade e, por tal, o juízo errado; o juízo em conformidade 

com a verdade e concebido sem conhecimento da verdade, a opinião correcta,  e o 

juízo em conformidade com a verdade e conhecido como tal, o conhecimento (Platão, 

Ménon, 98 a-c).  

Quem formula juízos errados ou certos acidentalmente, encontra-se no 

domínio da opinião. Quem formula juízos certos fundamentados sobre a realidade, i.e. 

fundamentados no bem, é um sábio (sophos). Essa qualidade de sabedoria é atribuída 

ao filósofo, entendido como sofista, aquele que sabe  (Platão, O Banquete,  203d). 

Se se ama o saber, ainda não se o possui. No entanto, também não se é 

completamente ignorante. Há um estado intermédio que permite chegar à sabedoria. 

Esta é a posição do filósofo discípulo. A posição ideal do filósofo mestre não é esta, 
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pois ele já possui o saber. O amor pelo saber exige que se destrua a ignorância e se 

desça à caverna dos ignorantes, de modo a libertá-los. Tal como um artífice, 

enamorado pelo seu amado, o filósofo procura reproduzir o seu amado, o bem, em 

tudo o que deita mãos; tal como o poeta que toma o cosmos como uma imagem do 

seu amado, assim o filósofo-mestre procura delapidar no zoa e nas almas a beleza que 

conhece e que ama. Assim sendo o filósofo-mestre e o filósofo-discípulo precisam um 

do outro para realizar o seu amor pelo belo, ou seja, pelo bem. 

Esta deve ser a relação que deve ser desenvolvida nas aulas de Filosofia. É, a 

seu modo peculiar, uma relação sintética entre as duas escolas educativas: a relação 

pedagógica tradicional e a relação pedagógica humanista (Marcel Postic, A Relação 

Pedagógica, pp.77 – 79). Segue o modelo da relação pedagógica tradicional na medida 

em que há alguém detentor de saber, o professor de Filosofia, que contrasta com a 

falta de saber do discípulo, o aluno. Por outro lado, não é tão austera 

epistemicamente, colocando o aluno como o beneficiador único da relação, receptor 

da dádiva do saber. É do interesse do professor de Filosofia inseminar o saber em todo 

o mundo sensível e em todas as almas. O que lhe orienta a tal actividade é o seu amor 

ao conhecido, amor partilhado pelo aluno. Há uma igualdade de estatutos: o aluno 

ama e possui, em parte, o bem. Nesta perspectiva, as escolas de educação humanistas 

encontram-se muito mais próximas da didáctica platónica. 

 

IV. Análise dos vários discursos n’ O Banquete 

 

Como contextualização geral, importa elucidar que os discursos d’ O Banquete 

têm como tema o elogio do amor. Este tema ingénuo, sugerido por Erixímaco, parte do 

pressuposto de que o amor deve ser elogiado e esse pressuposto minará o discurso de 

todos os oradores até ao discurso de Sócrates, como veremos. É um tema de destaque 

na filosofia platónica porque, como veremos, será crucial para a obtenção do nível 

mais elevado de conhecimento e para o desenvolvimento integral humano. 
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Não analisaremos o discurso final, o de Alcibíades, porque este só serve para 

ilustrar a figura do filósofo e não serve para elucidar sobre uma metodologia 

educativa, objectivo que nos traça esta reflexão. 

 

1. O discurso de Fedro: um saber e uma arte copiadas de ilusões 

 

A tese de Fedro é a de que o amor faz os amantes virtuosos e o amor é o maior 

dos deuses. Para demonstrar tal tese, Fedro preza o enciclopedismo como método 

comprovativo: utiliza mitos e exemplos históricos. Não só elogia o amor, 

caracterizando casos particulares (Pátroclo e Aquiles, Alceste), mas também 

caracteriza o amor através de mitos hesiódicos. A autoridade do saber dá-se através da 

crença cega religiosa (o costume) e de casos particulares culturais. Fedro nem chega a 

discursar sobre a realidade que ele conhece, mas sobre realidades conhecidas por 

outros. Como se isso não bastasse para invalidar um discurso da própria autoria de 

Fedro, o elogio feito ao amor pauta-se pela moralidade do senso comum: Aquiles é 

corajoso porque comummente é tomado como um exemplo de coragem (Platão, O 

Banquete, 178 a- 180b). 

Para este sofista, o conhecimento é proposicional, sendo aquele que é mais 

elevado, o conhecimento proposicional cultural. Este falso saber só é relevante, para 

Platão, se for submetido ao escrutínio dialéctico. O mesmo é dizer que tem valor 

apenas de forma a ser verificado ou negado proposicionalmente, o que implica que 

apenas é interessante do ponto de vista formal lógico, mas não do ponto de vista do 

conteúdo. Não é, de forma alguma, base para construir conhecimento, tal como o será 

a fé no sensível, como veremos. 

Assim sendo, Fedro está no domínio do sensível e, mesmo assim, conhece 

meramente o sensível em segunda ordem. O seu artifício intelectual é o artifício de 

outros. Ele é meramente um suporte desse conhecimento criticável. No entanto, é 

precisamente por ser a encarnação dessa saber, sobre forma intelectual, que Fedro 

interessa a Sócrates, pois só com os homens ele pode verdadeiramente aprender o 
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conhecimento, pois só eles convertem a realidade sensível em realidade ideal através 

do conhecimento proposicional (Platão, Fedro, 230d). 

Este tipo de conhecido povoa o “saber” escolar. Os alunos estudam opiniões, 

formuladas por outros indivíduos, sobre o mutável como se elas fossem ciência. 

Qualquer disciplina científica entra neste domínio. 

A filosofia não terá por objectivo este tipo de ensino, não deve ser 

enciclopédica sobre teorias filosóficas, trivializando-as como teorias do sensível 

relativas a quem as formulou. Não é isso que o filósofo-mestre deve fazer e não é isso 

que se pretende do filósofo-discípulo como competência. 

O objectivo filosófico, platonicamente inspirado, é estimular a saída desse 

estado de transmissão cultural para atingir a sabedoria. É necessário questionar a 

validação dessa cultura. Assim, é necessário contrapor às teorias culturais, entre as 

quais as teorias filosóficas, um exercício dialéctico. Isto exige, do filósofo-mestre, mais 

competências do que o conhecimento da cultura histórica filosófica. A pluralidade 

opinativa por pluralidade opinativa não deve existir, pois reforça infundadamente 

apenas uma opinião que a rege: o relativismo cultural. Há que haver o salto para a 

ilusão observável, de modo a constituir um verdadeiro discípulo e não uma mera 

opinião numa tábua rasa, o aluno. Assim sendo, mais do que um lugar de teorias, a 

sala de aula de Filosofia deve ser um lugar de observação do mundo. 

 

2. O discurso de Pausânias: um saber e uma arte relativa 

 

Pausânias tem consciência da dualidade do amor, a partir da observação do 

mundo sensível. Há um conhecimento directo da realidade sensível e por isso 

Pausânias suplanta o conhecimento de Fedro, contudo, esse conhecimento é confuso, 

desorganizado e não sistematizado, apesar de ser categorizado: Pausânias reconhece 

as diferenças entre sensível e inteligível, mas não sabe distinguir o essencial e o 

acidental nestes dois mundos. Assim sendo, supõe dois planos de existência, mas não 

sabe reconhecer o critério diferencial entre eles , e por tal, não os relaciona. 
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Pausânias deixa entender o que Platão entende por sensível e inteligível. De um 

lado temos uma caracterização de um amor feminino, uma versão imperfeita do amor 

masculino. Para um leitor de Hesíodo, tal como Platão demonstra ser (Platão, O 

Banquete, 178 b), Platão está ciente de que ao colocar o amor como um elemento 

feminino, ele remete a memória grega para o primeiro acto amoroso criador de toda a 

realidade sensível. Dizer “feminino”, nesse sentido primordial, é dizer-se “terreno”. Há 

portanto, um laço com o mundo sensível nesse amor feminino. Este amor dos sentidos 

é vil por estar sob domínio corporal, sendo controlado pelas necessidades corporais. 

Esse domínio torna esse amor circunstancial e volátil em função dessas necessidades. 

Pela sua incerteza, omnipresente no discurso de Pausânias, não é um amor ao qual um 

homem se deva entregar. 

Já o amor mais elevado, o masculino, tem uma forma bela. Mais uma vez a 

associação com o princípio activo masculino não é ingénua. O amor masculino, eros 

propriamente dito a partir da citação hesiódica do discurso de Fedro, é o princípio 

activo da criação de todos os outros deuses e seres materiais.  

Assim sendo, assumimos que o princípio masculino, o amor, gera no princípio 

feminino, a terra, símbolo sensível, como vimos. Estamos perante uma linguagem 

mitológica que explicita um conhecimento independente do mito – é uma mentira 

nobre platónica (Platão, Hípias Menor, 367 c). Logo aqui, para um leitor muito atento, 

há já o ultrapassar do princípio sensível para um princípio inteligível, que gera a 

multiplicidade do sensível. Esse é o saber que deve ser procurado: o saber inteligente 

no saber sensível. 

 No entanto, Pausânias não está ciente desta associação implícita que faz, pois 

está demasiado interessado em defender uma causa pessoal, a homo-pedofilia, e 

passa a orientar todo o discurso para um elogio a essa causa, não lhe permitindo 

relacionar o elemento masculino com o feminino de forma intelectualmente neutra. O 

seu interesse acaba por pertencer ao mundo sensível, porque se retém numa causa do 

mundo sensível: defender um tipo de relação inter-pessoal amorosa. Pausânias caí na 

armadilha para a qual chamou a atenção: as paixões sensíveis. 

Ainda que ele não defenda a paixão e defenda um amor por algo elevado, esse 

“algo elevado” acaba por ser a relação entre mestre e discípulo, sem ser orientada 
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para algo, que não ela própria. Esse fim que os une é já de ordem puramente 

inteligível e Pausânias, apenas com um saber fundamentado na crença, é incapaz de o 

reconhecer ou caracterizar. No entanto, é significativo, o apreço que ele dá à relação 

pedagógica. Isso implica que já ultrapassou o apego ao conhecimento proposicional, 

de que padece Fedro, para uma relação afectiva, o que coloca Pausânias já no domínio 

do amor sensível propriamente dito, ainda que coloque o  objecto amado no plano 

sensível: Pausânias ama seres humanos. 

 Pausânias defende uma tese que o qualifica para o segundo nível de 

conhecimento, de acordo com a República. Estamos já perante um conhecimento 

psicológico, das relações desenvolvidas entre humanos, assim como do mundo 

sensível em geral. A fé continua no plano da opinião: acredita-se no que se sente, 

ainda que não haja fundamento para tal crença, pois o fundamento parte já de um 

conhecimento inteligível ontológico, que Pausânias desconhece. 

É curiosa, esta análise, para os nossos dias em que a relação professor-aluno é 

égide educacional. Essa relação deve servir um propósito e há que o conhecer. Esse 

objectivo, no plano em que nos encontramos, o de Pausânias, ainda não é claro, mas 

podemos tirar elações de um tipo de ensino de acordo com a lição crítica que Platão 

nos dá. 

 Não se procura estabelecer uma ligação afectuosa entre o filósofo-mestre e o 

filósofo-aluno, por pena de não haver qualquer saber nela inerente, sem ser o saber de 

socializar. Se este alerta pode parecer ao incauto como desnecessário ao ensino de 

Filosofia, alertamos que não o é, pois facilmente a relação afectiva tolda a relação 

filosófica.  

Existem dois modos de entender este perigo. O primeiro, e mais fácil, é uma 

não dependência afectiva do professor face ao aluno ou vice-versa. Este alerta, ainda 

que já sobejamente tratado pela psicologia da educação (Marcel Postic, A Relação 

Pedagógica, 211-273) é, pela natureza humana afectiva de cada pessoa, encarnada em 

“aluno” ou “professor”, um perigo real e permanentemente eminente. O saber não 

pode ser servo da relação pedagógica, mas antes deve verificar-se o inverso. 
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Num segundo sentido contrário ao senso comum, mas igualmente importante, 

existe o perigo de colocar o progresso intelectual e emocional do aluno em primeiro 

plano na acção educativa. O progresso do aluno deve ser, antes de tudo, filosófico e 

mesmo este progresso serve um propósito: a criação de um mundo belo. 

O bom filósofo-mestre não é o filósofo-mestre que cultiva a pessoa do aluno, 

isso pode acontecer, mas meramente acidentalmente. O que deve orientar o 

professor-mestre é o amor pelo belo e é esse amor que deve ser estimulado no 

discípulo. O amor ao belo guia quer discípulo, quer o aluno e ambos procuram-na mais 

do que procuram o amor do mestre ou do discípulo. O amor é uma ideia relacional, 

mas não entre indivíduos. Antes relaciona o homem com a divina beleza. Esse belo é o 

objectivo último dos homens, segundo Sócrates (Platão, O Banquete, 205d). 

 

3. Discurso de Erixímaco: um saber e uma arte do entendimento 

 

Antes de mais, importa salientar a apresentação de Erixímaco que Platão nos 

dá: ele é médico, mas a pluralidade dos seus métodos deixam entender que ele tem 

algum saber inteligível, não sistematizado o suficiente de tal maneira que se torne 

necessariamente eficaz. Prova dessa ineficácia tem a ver com a multiplicidade de 

prescrições que Erixímaco dá para curar os soluços de Aristófanes (Platão, O Banquete, 

185 a). 

Além dessa multiplicidade, ele excede o plano do seu saber, tomando um 

sistema epistémico particular por um saber universal, quando ultrapassa o campo de 

saber da medicina para adoptar os princípios de Asclépio a planos mais elevados de 

abstracção: a música (Platão, O Banquete, 187 a - d). Apesar desta audácia intelectual, 

a associação do discurso de Erixímaco com a música não é ocasional: serve um 

propósito, como veremos.  

O médico mostra um conhecimento da realidade física, fundamentado numa 

teoria metafísica: o belo existe em tudo e o bom é aquilo que corresponde a essa 

ordem bela. Assim sendo, o bom é tudo o que faz bem ao corpo físico e o mal é tudo o 

que faz mal ao corpo físico. Erixímaco está ainda totalmente concentrado no mundo 
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sensível e os princípios que correspondem a esse mundo são a sua única preocupação. 

Se Pausânias não conseguia conhecer a ordem que liga a multiplicidade física (nem se 

apercebia que os corpos humanos tinham o mesmo estatuto que qualquer outro corpo 

físico), Erixímaco já a compreende e por isso mesmo é detentor do primeiro grau de 

sabedoria propriamente dita: ele possui uma ciência, a de Asclépio. Mais interessante 

do que a ciência que possui é a virtude que demonstra ter, por ser detentor dessa 

ciência: a temperança. Não é por acaso que Erixímaco reconhece a justa medida como 

maneira de temperar uma vida sensível gerida por contrários.  

A harmonia para Platão, suplanta a gestão de uma vida sensível e das várias 

paixões que daí originam. A harmonia é resultado do conhecimento da ontologia 

sensível, a temperança. Para a educação perfeita dos guardiões da república platónica, 

há que educá-los para a harmonia física através da ginástica (entendida como a 

manutenção saudável do corpo), mas também para a harmonia da emoção, a 

coragem. Para isso, há que haver uma educação musical e eis já, em Erixímaco a 

intuição de que a música está relacionada com a ordem do mundo sensível; 

simplesmente, ele não tem educação suficiente para deliberar sobre esse assunto, por 

só se concentrar na ciência dos corpos sensíveis. 

A música e a ginástica são as duas ciências básicas para desenvolver o guardião 

e uma tempera a outra, pois elas mesmas são duas forças contrárias na alma humana. 

A ginástica desenvolve a temperança e o domínio sobre o físico, a música fornece o 

domínio sobre as emoções, o que as disciplina para serem transformadas em coragem. 

Se as emoções não forem desenvolvidas, o espírito embrutece; se o físico não for 

desenvolvido, o espírito será controlado por emoções. Assim sendo, ambas as 

disciplinas são imprescindíveis (Platão, A República, 410c-412 a). 

Sabemos que as aulas de Filosofia não podem ser aulas de educação física, 

porque o currículo escolar já a compreende como uma educação em separado. No 

entanto, a educação física não acaba no ensino de exercício e de teoria de boas 

práticas de alimentação. As necessidades físicas dos alunos devem ser completamente 

asseguradas, coisa que é descuidada actualmente, pois investe-se mais em dispositivos 

mecânicos informáticos e arquitectónicos do que na qualidade da alimentação que os 

alunos ingerem. Tal só acontece quando não sabemos sobre viver uma vida boa e isso 
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torna-nos propensos a suposições como as “necessidades de mercado laboral”. É 

dever do professores de filosofia pressionarem os órgãos de gestão escolar a 

despender sabiamente os recursos que lhe são facultados. 

Já a educação artística pode e deve ser desenvolvida na sala de aula de 

Filosofia, pois de outro modo, um espírito embrutecido não é capaz de reflectir 

abstractamente, pois o abstracto não pertence ao mundo sensível. Ora a Filosofia 

trabalha com o inteligível, só indirectamente com o sensível.  

O primeiro sinal de que há algo mais do que a aparência é o belo (Platão, O 

Banquete, 401b-402d), como algo que coabita o mundo sensível, mas ultrapassa-o: as 

propriedades sensíveis não são as propriedades metafísicas do belo. Esta menção do 

belo como primeira formação do espírito é crucial nas aulas de Filosofia e raramente 

existe nelas, por não se aproximar ao conhecimento ou à sabedoria directamente. Mas 

como querer saber mais do que o mundo sensível, se nada mais há nele que se 

reconheça sem ser o sensível? Esta crítica materialista só pode ser desconstruída 

através da visão do belo, algo não cultural como propriedade, ainda que o seu 

conteúdo possa diferir culturalmente. O belo é o sinal de que a matéria tem em si o 

inteligível. Várias propriedades são reconhecíveis na matéria como sensíveis, mas o 

belo está no domínio do formal e não do conteúdo sensível. É essa formalidade que 

lhe coloca no inteligível, ainda que controle o sensível. 

 As primeiras aulas de filosofia devem ser para introduzir conteúdos inteligíveis, 

aulas sobre o belo, o feio, o sublime, sendo todos os outros temas desenvolvidos a 

partir da arte. Dizemos correctamente “arte” tal como comprovaremos no discurso 

socrático. 

Não falamos sobre qualquer tipo de arte: a arte deve servir a inteligência, tal 

como Platão aconselha (Platão, A República, 500 e – 501c). As aulas de Filosofia não 

deverão ser aulas de estética, ainda que num primeiro momento, deveriam ser, tal 

como já dissemos. A arte é um meio perfeito para partir para qualquer reflexão 

filosófica, de acordo com a educação platónica. É o primeiro passo para a intelecção da 

primeira ideia: o belo. A partir do bem todos os outros conceitos podem ser pensados. 

Assim sendo, o filósofo-mestre deve ser um artista e os artistas consagrados devem ser 

filósofos-mestres na aula de Filosofia. Cabe ao professor de Filosofia conceber mitos, 
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baseados na inteligência das ideias, para dar a conhecer ao filósofo-discípulo o invisível 

na sensibilidade. É através de uma linguagem simbólica que se insemina o sensível com 

o inteligível. 

 

4. O discurso de Aristófanes: a arte e um saber mitológicos 

 

Aristófanes, como comediógrafo, representa o papel do artista que manipula a 

realidade na construção de um mito ensaístico. Aristófanes descreve como ambos os 

sexos estavam unidos num só corpo antigamente. Esse corpo foi separado pelos 

deuses, como castigo pela insolência desses seres hermafroditas. A separação fez com 

que cada metade procurasse a sua outra metade. As orientações sexuais originaram-se 

a partir desta falta do ser primordial unido. 

É a partir desta saudade ontológica que o mito de Aristófanes se torna 

interessante: toda a nossa vida é orientada para um outro ser, que não nós próprios. 

Não só existe essa procura por esse ser, como já estivemos unidos a ele. O mito de 

Aristófanes apela para a reminiscência de um estado perfeito e para a ambição por 

esse estado. Esse estado será descrito por Sócrates, no seu discurso, como a 

imortalidade. É o fim último almejado por nós. Esse fim é atingido por nós através da 

participação consciente da única verdadeira realidade, origem de todo o mutável: o 

ser, o eterno, o belo (Platão, O Banquete, 209 a – d). 

Tal como aconteceu com Pausânias, Aristófanes está preso ao sensível e ao 

plano sexual, mas, ao contrário de Pausânias, ele possui uma certa ciência: ele sabe 

correctamente que existe uma falta ontológica em nós e ela deve-se a uma vivência 

absoluta passada. Essa falta de ser será a falta de um estado de ser mais completo, 

sendo o nosso incompleto. Será essa falta que nos fará desejar algo. Esse 

conhecimento advém da sua actividade poética. Essa falta é a falta do eterno e nós 

vemos o eterno quando encontramos alguém belo, pela beleza ser eterna. Achamos, 

no entanto, que Aristófanes é inspirado e não se apercebe do que diz, tal como 

Sócrates verificou com outros poetas (Platão, Apologia de Sócrates, 22 b-c). Existe 

ciência nessa inspiração, mas não tanta que permita uma inteligência clara dela. 
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Aristófanes não só reforça as conclusões tiradas no ponto anterior, como 

permite-nos aprofundá-las. É possível o aluno ter uma visão profunda, mas confusa, da 

realidade. É importante conduzi-lo a partir da sua própria visão, porque ela já é, 

consoante o que dissemos antes, um caminho para a contemplação da ideia. No 

entanto, é imprescindível que o professor seja capaz de compreender e de ver essa 

visão seminal intuída pelo aluno e não a deixar perder, ou pior, criticá-la erradamente. 

Ao longo desta reflexão tem-se assumido a necessidade do saber no professor de 

Filosofia. Agora entendemos um dos perigos graves que a sua ausência pode 

constituir: o cultivar da ignorância no filósofo-discípulo. Mesmo os seus erros podem 

ser inspirações poéticas para a realidade. 

 

5. Discurso de Ágaton – o saber e a arte sofísticas 

 

Ágaton salienta algumas características do amor: a juventude, a promoção da 

paz, o ser belo, o ser delicado, o ser de compleição subtil. Estas características 

reflectem uma versão idealizada do próprio Ágaton (Platão, O Banquete, 198 a). Esta 

idealização do amor como si próprio é interessante platonicamente. É irrelevante 

especular se Ágaton se auto-elogia; o importante é a descrição divina de si mesmo, 

pois ajuda a entender a subjectividade implícita na idealização. Isto não implica uma 

subjectividade que difere de indivíduo para indivíduo, mas implica o traço da 

inteligência para que se conheça as ideias: o sensível é visto como ideal. O impulso 

para nos tornarmos no melhor (aristoi) é demonstrado no modo como Ágaton, um 

homem pleno de defeitos, tal como Sócrates ironizará (Platão, O Banquete, 199 d) 

concebe o carácter perfeito daquilo que mais preza e acha mais elevado em si. Isto 

coloca o proverbial “conhece-te a ti mesmo” com o seu duplo valor de admoestação e 

incitação a um conhecimento interno (esotérico) para conhecer o externo (exotérico) 

(Platão, O Fedro, 209 d). A visão que Ágaton tem de si influencia directamente a visão 

de si, que caso seja seu modelo de ser, o melhorará. Esta subjectividade deve ser 

conhecida, por forma a separá-la da ideia do belo, conhecendo-o objectivamente. 

Assim sendo, conhecerá o mundo e o belo. 
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 Ágaton demonstra saber perfeitamente a relação entre a justiça e o amor e 

considera que aquele que ama é justo e as próprias leis da cidade são originadas a 

partir de um assentimento ao amor, ou seja, à ordem entre os vários cidadãos entre si. 

Esta ligação política com o amor será defendida no discurso socrático. A gestão da 

polis é a forma perfeita de inseminar as ideias no mundo sensível, quer nos planos 

culturais, quer nos planos sensíveis, quer nos planos científicos. O maior poeta é 

aquele filósofo que cria um Estado que seja talhado com o cinzel do bem, ou seja, do 

belo (Platão, O Banquete, 209 d – e). Ágaton só sabe disso, tal como Aristófanes sabe 

da reminiscência: de forma muito obscura e confusa. 

Chama-se a atenção, também, para a consciência, possuída por Ágaton, das 

quatro virtudes cardiais que Platão desenvolverá n’ A República; são elas: justiça, 

sabedoria coragem, temperança. Escusamo-nos de falar mais sobre a temperança e da 

coragem pois foram tema dum ponto anterior ao presente.  

A sabedoria é a qualidade mais elevada e ordena todas as qualidades anteriores 

e é atingida com a ciência. A harmonia estabelecida entre estas três virtudes cardiais 

chama-se justiça, só atingida pela inteligência. Podemos dizer que o modo ideal de 

desenvolver todas estas qualidades belas essenciais ao desenvolvimento pleno do 

humano é trabalhando cada uma delas. Todas são interdependentes, pois a coragem 

não actua numa alma que não consegue controlar os seus ímpetos natural e tal não 

acontece se não se souber como controlá-los. 

Se se aliar aquilo que se sabe àquilo que se pratica é-se justo, pois procurar 

apenas o que é eterno implica descuidar o que é finito. Assim sendo, importa salientar 

o papel que o filósofo-mestre tem ao desenvolver o filósofo-discípulo. O filósofo-

mestre deve ser um ser humano plenamente desenvolvido; perante tal condição, 

trabalha cada plano de desenvolvimento que conhece, em si, no seu discípulo. Assim 

sendo, importa desenvolver as virtudes nos alunos, mas para isso, há que ser virtuoso 

e didactizar essas próprias virtudes em si mesmo. Cremos que as competências têm 

muito a ver com este tipo de exercício que o professor é obrigado a fazer, 

desenvolvendo uma ciência de cada competência para que a possa desenvolver nos 

seus alunos. Este trabalho é quase inexistente e deve ser trabalhado numa filosofia de 

didáctica. 
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6. Discurso de Sócrates – o saber e a arte perfeitos 

 

 Muito já foi dito sobre o discurso de Sócrates, pelo que nos escusamos de 

tratar de assuntos já falados. Sócrates defende que, ao contrário do que todos os 

oradores anteriores disseram, à excepção de Aristófanes, o amor não é provido de 

beleza. É a falta da beleza que atiça o amor a procurá-la, sendo o amor uma relação e 

não algo que se possa caracterizar. Se se fala do amor, fala-se do seu objecto que é, 

invariavelmente, o belo. Esta dependência do amor face ao belo coloca, pelo menos 

neste diálogo, uma associação directa entre a filosofia e o amor (eros). As 

características que são do amor são concomitantes com as características do filósofo. 

A partir da caracterização do amor, podemos obter uma caracterização do filósofo.  

Ao contrário de se identificar o amor como deus, Platão prefere conferir-lhe o 

estatuto de daimon, um mensageiro entre mortais e divinos. Ao contrário de uma 

caracterização mitológica, os mortais não são os seres viventes terrestres, mas tudo o 

que é ontologicamente finito, i.e., zoa. Neste sentido, todos os objectos sensíveis são 

objectos finitos. Quanto aos objectos inteligíveis, eles não são finitos, por não 

existirem no espaço e no tempo. Esses são deuses. O amor, como mensageiro entre 

mortais e divinos, participa de ambos estes estados ontológicos (Platão, O Banquete, 

203 a). 

O amor e o filósofo são filhos do engenho, filho da sabedoria. Esta relação 

entre o engenho e a sabedoria implica que existe um certo conhecimento que precede 

o engenho. Como o engenho gera, para que possa gerar, terá que ter uma base 

ontológica para o fazer: essa base é a sabedoria. Somos remetidos para a teoria da 

reminiscência das ideias. Perdido esse estado, permanece ainda a sua memória, 

activada como realidade através do engenho. O engenho não é livre mas é guiado pela 

sua origem, a sabedoria, quando formula algo. Esse engenho possuem-no os artistas. 

Por outro lado, a mãe do amor e do filósofo é a indigência. Como não estamos 

perante esse estádio contemplativo das ideias, sentimos falta dele: daí a nossa 

pobreza. O nosso maior fim ambicionado não é o belo, mas a imortalidade e o belo 
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permite-nos atingir a imortalidade, indirectamente, através da (re)produção física de 

uma cópia de nós mesmos (caso sejamos homens) e directamente, através do 

conhecimento de ideias, imortais ao contrário da nossa mortal descendência física.  

Ainda assim, estamos aparentemente só perante uma teoria participativa da 

imortalidade. No entanto, a realidade sensível tem a sua origem na realidade 

inteligível. Não participa, em rigor, dessa realidade, mas antes é essa realidade. Nunca 

diríamos de um filho que ele participa do código genético dos seus pais. Ele é o código 

genético dos seus pais, ainda que a sua aparência nos dê a entender que ele não é o 

material dos seus pais, mas algo separado e autónomo deles. Assim é com a realidade 

sensível e a inteligível. A forma é a causa da matéria, para Platão. 

A indigência do amor e do filósofo é uma indigência material, pois é a mãe, 

símbolo do terreno e material. Assim, o amor e o filósofo são rudes, sem morada, 

descalços, pobres. Tal como a mãe, o amor e o filósofo procuram a riqueza do engenho 

e esse, sendo o princípio activo de herança ontológica, torna o amor e o filósofo como 

caçadores da beleza, ardilosos em planos para a conseguir, corajosos e sedentos de 

saber para atingir a beleza.  

O amor, e o filósofo, estão permanentemente a morrer e a renascer. Essa 

morte existe para o domínio sensível e o nascimento para o domínio inteligível. Como 

vimos, existem níveis onde ambos esses domínios se imiscuem. A morte corresponde à 

morte de um desses níveis para o nascimento de um conhecimento correspondente a 

um nível superior. 

Não pensemos porém que todos os conhecimentos adquiridos ao longo do 

percurso persistem. O esquecimento, a morte do conhecido, dá-se sempre que nasce 

um novo conhecimento, a lembrança (Platão, O Banquete, 204 a). Mesmo esta 

dualidade de estado de conhecimento aponta para o quanto o filósofo e o amor são 

um ser intermédio entre o homem e o deus, pois o homem é ignorante à nascença e o 

deus é sábio, sem qualquer traço de esquecimento. Este alerta de Sócrates é muito 

importante para que o filósofo não se ensoberbeça com o conhecimento que tem, 

tornando-se num mero homem que se pensa deus. Há que continuamente estudar 

para manter os conhecimentos possuídos vividos (Platão, O Banquete, 208 a). O 

estudo platónico não é o estudo livresco, ainda que passe por ele na sociedade actual, 
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mas é o exercício metodológico socrático, permanentemente fonte de teste de 

validade de teorias sobre a realidade. Esse estudo é realizado através da dialéctica 

exercida com o discípulo. Como tal, há uma dependência e um restabelecer de 

estatuto entre ambos, ainda que o filósofo-mestre saiba muito mais. O professor de 

Filosofia depende do aluno de Filosofia, pois este é condição de aquele reaprender o 

que sabe. O lugar da sala de aula é a agora de outros tempos e o método socrático é o 

mesmo de outrora. 

 

V. Conclusão: a falta de saber e o método socrático 

 

Nós não sabemos. Isso qualifica-nos como alguém que, aos olhos platónicos, 

nada mais é do que um sofista, salvo se, tal como Sócrates após o oráculo de Delfos, 

nada saiba e nada ensine (Platão, Apologia de Sócrates, I).  

Sócrates sabe como se soubesse tudo, mas não conhecendo o todo. Está no 

lugar de um discípulo. Este não o impede de querer aprender com os sábios e não 

impede que o método socrático não origine, mais tardiamente, uma teoria das ideias 

platónica. No entanto, é importante não desviar os nossos olhos do ambicionado: a 

ciência das ciências. Caso contrário, toda a empresa cairá por terra, como um exercício 

vácuo lógico. Neste momento, só podemos iniciar a carreira de docentes, como 

Sócrates, depois de ouvir oráculo de Delfos. Ainda não poderemos exercer a 

metodologia aqui delineada, mas já a conhecemos como nosso alvo bem. Até lá, a 

dialéctica será a nossa arma, convictos que estamos de que nada temos a ensinar e 

nos pagam injustamente. 
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CONCLUSÃO 

 

Concluímos que estamos preparadas para leccionar, tanto quanto se pode estar 

preparada quando se inicia uma carreira. Estamos prontas, do ponto de vista técnico 

didáctico, como demos provas na primeira parte do relatório. As hesitações quanto à 

metodologia pedagógica a utilizar foram destruídas na segunda parte deste relatório. 

Sabemos o tipo de recursos que devemos utilizar para construir uma boa aula: 

recursos que ilustrem absolutamente o que se pretende mostrar aos alunos. Esses 

recursos devem ser escolhidos com arte, no momento em que nos encontramos, pois 

ainda não temos saber para os escolher (não há qualquer saber a ensinar, por 

enquanto).  

Essa arte reger-se-á pela escolha de recursos próximos da ilustração do 

problema filosófico que se visa discutir em aula. Este apreço pelo problema filosófico 

resulta da opção da escolha do nosso método pedagógico: o método socrático. Temos 

consciência de que perguntar a adolescentes como se eles fossem sábios é 

imprudente, pois ninguém lhes leva em tal conta. 

 Assim sendo, perguntaremos aos sábios contemporâneas e antigos, 

investigando teses filosóficas, religiosas e cientificas de forma muito mais vigorosa do 

que temos feito até agora. Achamos que não devemos excluir os outros campos 

científicos, por isso mesmo. Bastava-nos esta noção de trabalho, para nos sentirmos 

incapazes de atingir a sabedoria e, por tanto, ensinar. No entanto, asseguramo-nos de 

que bastou uma polis de homens livres para Platão atingir a sabedoria. 

No entanto, não será através apenas do método socrático que exerceremos a 

nossa profissão. Também utilizaremos a arte como principal arma para conquistar a 

sabedoria. Seremos poetas questionadores, muito à laia dos artistas contemporâneos, 

incertos sobre o que fazem, perguntando ao espectador se eles conseguiram construir 

uma obra de arte. O que nos separará deles é a procura pelo modelo artístico, o 

princípio metafísico, para cinzelar as nossas teorias. 
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As nossas salas de aula tornar-se-ão, por tudo isto, uma mistura entre um 

laboratório de investigação e uma oficina de trabalho artístico. Esse trabalho artístico 

não só será de outros, como nosso, e espelhar-se-á através de ensaios concebidos 

pelos alunos, construídos através de certas directrizes técnicas, mas livres em 

conteúdo e forma de apresentação. O acompanhamento de cada aluno deverá ser 

individualizado ou feito em pequeno grupo, pois o trabalho de investigadores e de 

artistas só pode ser concebido assim. As nossas matérias serão as ideias e testá-las-

emos continuamente sobre análise e sobre manipulação com outras ideias. Achamos 

que estamos prontos a leccionar, com esta metodologia. 
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ANEXO A 

Planta da Escola Secundária de 

Miraflores 
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Planta da Escola Secundária de Miraflores 

 

 A figura abaixo representa a planta da Escola Secundária de Miraflores, havendo ao 

lado uma legenda indicativa de cada edifício. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifício amarelo:    pavilhão A 

Edifício laranja:       pavilhão B 

Edifício azul:            pavilhão C 

Edifício verde:         pavilhão E 

Edifício roxo:           pavilhão F 

Edifícios vermelhos (de cima para 

baixo): Refeitório/Bar/Papelaria, 

Entrada, campo desportivo. 
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DOCUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA 
DE MIRAFLORES  

  
BIÉNIO 2007-2009  

  
Elaborado pelo Observatório da Qualidade  

  

Aquele que concebe a avaliação e utiliza os seus resultados é também aquele que 

toma as decisões sobre a acção futura.  
  

  

  
CINCO DOMÍNIOS-CHAVE:  

  

 1. Resultados  
 2. Prestação de serviços educativos  
 3. Organização e gestão escolar  
 4. Liderança  
 5. Capacidade de auto-regulação e de melhoria da escola  

  

  

FACTORES QUE CONTRIBUEM PARA ESTES DOMÍNIOS:  
  

 1. Resultados  
  

  1.1 Sucesso académico  
  1.2 Participação e desenvolvimento cívico  
  1.3 Comportamento e disciplina  
  1.4 Valorização e impacto das aprendizagens  
  

 2. Prestação de serviços educativos  
  
  2.1 Articulação e sequencialidade  
  2.2 Acompanhamento da prática lectiva em sala de aula  
  2.3 Diferenciação e apoios  
  2.4 Abrangência do currículo e valorização dos saberes e das aprendizagens  
  

 3. Organização e gestão escolar  

  

3.1 Concepção, planeamento e desenvolvimento das actividades  
3.2 Gestão dos recursos humanos  

3.3 Gestão dos recursos materiais e financeiros  
3.4 Participação dos pais e outros elementos da comunidade educativa  
3.5 Equidade e justiça  

  
 4. Liderança  

  
4.1 Visão e estratégia  
4.2 Motivação e empenho  
4.3 Abertura à inovação  
4.4 Parcerias, protocolos e projectos  
  

5. Capacidade de auto-regulação e melhoria da escola  
  
  5.1 Auto-avaliação  
  5.2 Sustentabilidade do progresso  

  
  

  



vii 
 

 
 

 

 I. Introdução: apresentação do trabalho do Observatório da Qualidade  

  

O presente relatório destina-se a avaliar a actividade da vida escolar da Escola Secundária com 3º Ciclo 
de Miraflores, durante o biénio de 2007-2009. Complementamos, com ele, a avaliação desenvolvida pelo 
Observatório da Qualidade (OQ), que se encontra relatada no documento referente ao triénio de 2004-2007. 
Naquele relatório, foram incluídas também as actividades desenvolvidas em 2007-2008, tendo-se, todavia, 
excluído o tratamento dos resultados escolares, uma vez que a data de apresentação do documento (Julho 
de 2008) não o permitiu. No presente documento, apresentamos, por isso, os resultados do sucesso dos 
alunos, referentes ao biénio de 2007/2009 mas focalizamos a avaliação global no ano de 2008-2009.  

Orientámos este trabalho, em primeiro lugar, pela análise das metas e objectivos do Projecto Educativo de 
Escola (PEE), partindo da avaliação da sua implementação, tal como nos havíamos proposto no relatório de 
avaliação anterior. Tendo em conta, ainda, os nossos propósitos anteriores, inquirimos a população escolar 
sobre os pontos fracos detectados a partir da consulta efectuada em 2007. Assim, construímos e aplicámos 
um inquérito a alunos e a professores, subordinados às seguintes áreas: Relação 
Pedagógica/Humana; Metodologias de Ensino/Aprendizagem; Aspectos Disciplinares; 
Melhoramento de Infra-Estruturas, Segurança. A amostra, de alunos foi de 356, num total de cerca de 
1500 e a de professores foi de 57, em 154 (os que tinham componente lectiva).  

Com vista à obtenção de conclusões mais fiáveis, analisámos também os seguintes documentos: Plano 

Anual de Actividades (PAA); Projecto Curricular de Escola (PCE); Regulamento Interno (RI); Projectos 
Curriculares de Turma (PCT); Relatórios de Coordenadores de Departamentos e de Grupo; Relatórios de 
Directores de Turma; Relatórios dos Coordenadores dos Directores de Turma; Relatórios de todas as 
actividades extra-curriculares desenvolvidas (Clubes: Gifts, Yoga Robótica, Green’s Cool; Estágio, Professora 
Conselheira, Formação Contínua, Coordenações de área de Projecto, Cursos Tecnológicos, Instalações, 
Segurança, Plano da Matemática, Salas de Apoio/Estudo, Projecto Escxel, Projecto Navegar na Leitura, 
Projecto Promoção da Saúde, e Projecto Optimismo em Construção). Partimos para esta análise tendo em 
conta as seguintes metas do PEE: Promoção do Saber; Promoção da Qualidade; Promoção da 
Cidadania; Promoção da Inclusão.  

  

 II. Contexto de Caracterização da Escola (actualização)  

  

Não se registam, no biénio, modificações significativas no que respeita à caracterização da escola. 
Gostaríamos, porém, de registar que o reforço da diversidade de níveis de educação/ofertas de cursos 
existentes (cursos profissionais, CEFs, EFAs, RVCCs, Módulos Capitalizáveis) corresponde a uma política 
adequada à população da área de implantação da escola, cumprindo um programa eficaz de resposta, no 
que diz respeito a aprendizagens mais viradas para a vida activa, suprindo insucessos registados nos cursos 
gerais para prosseguimento de estudos. As Novas Oportunidades são uma clara resposta às necessidades 
socioculturais da área e, consequentemente, para o progresso socioeconómico.  

  

As instalações da escola apresentam níveis de qualidade e de segurança satisfatórios, estando os espaços 
físicos adequados às funções a que se destinam. As salas de aula podendo proporcionar mais conforto, não 
são um impedimento à ocorrência de boas aprendizagens. O número de salas de disciplinas específicas pode 
ser aumentado. Embora os professores considerem que as condições de higiene estão asseguradas, os 
alunos não partilham de igual opinião, oscilando entre o satisfeito e o pouco satisfeito neste item. O bar e o 
refeitório da escola apresentam um desempenho satisfatório. Os espaços lúdicos podem melhorar a sua 
funcionalidade e os alunos registam a necessidade de uma maior diversidade dos mesmos. A biblioteca e a 
sala de recursos multimédia respondem de modo bastante eficaz às necessidades dos seus utentes. Os 

professores registam que os recursos informáticos existentes ainda são insuficientes em número. A 
manutenção dos espaços edificados oscila entre o bom e o suficiente na opinião dos professores mas na 
opinião dos alunos, os níveis de insatisfação têm algum significado (29%). Também no que concerne aos 
espaços verdes, alunos e professores não estão totalmente de acordo, visto que a manutenção dos mesmos 
é considerada como boa ou suficiente pelos segundos mas como menos boa pelos primeiros (cf. inquérito 
alunos/professores). De um modo geral, as instalações específicas são dotadas anualmente de 
financiamento para as necessárias actualizações de materiais, numa política que privilegia os aspectos 
pedagógicos mas que, por vezes, não contempla a requalificação de pequenas infra-estruturas físicas (cf. 
relatórios de Directores de Instalações).  
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Diversidade Linguística e étnica  

  

A diversidade linguística e étnica dos alunos, não sendo significativa implica uma política cuidada de apoio à 
aprendizagem da língua portuguesa (PLNM e Português como Língua Estrangeira) e, através de actividades 
diversas fora e dentro da sala de aula, a divulgação e a partilha de hábitos, costumes e valores dos países 
de origem dos alunos estrangeiros. A Direcção da escola orienta esta política educativa e os professores, 
alunos e directores de turma implementam estas actividades inclusivas.  

  

Assiduidade  

  

A assiduidade dos alunos é, na sua generalidade, adequada. Sempre que surgem situações anómalas, os 
directores de turma estão atentos e, conjuntamente com os alunos, com os Encarregados de Educação (EE), 
com os serviços de apoio educativo da escola, e até por vezes, pelo contacto com entidades empregadoras 
de alunos maiores, resolvem as situações problemáticas. Por outro lado, são implementadas estratégias de 
remediação para a superação do insucesso que possa estar associado ao absentismo. Estas são da 
responsabilidade dos professores das diversas disciplinas e daqueles que orientam as aulas de apoio, ou de 
estudo, ou as actividades de complemento educativo planificadas e implementadas pelas estruturas 
directivas da escola.  

  

População discente   

  

O número de alunos inscritos em cada ano do biénio situa-se à volta dos mil e quinhentos. Continua a 
corresponder a um contexto sócio económico médio alto, não se verificando, portanto, a existência de 
carências significativas, de natureza financeira. Registou-se, porém, um aumento acentuado do número de 
alunos apoiados pelo A.S.E., (cerca de 13%), situação resultante da modificação das regras de atribuição 
dos apoios socioeducativos e da inclusão dos alunos dos cursos profissionais que, em grande parte, 
usufruem de apoios socioeducativos.  

  
Corpo docente  
  

  

O corpo docente permanece estável, tendo nos três últimos anos lectivos apresentado tendência para um 
ligeiríssimo aumento em número, registando-se, no entanto, uma diminuição dos docentes do quadro. 
Pelo contrário, o número de professores contratados tem aumentado significativamente.  

Na escola a distribuição do serviço docente é da competência da Direcção, orientando-se esta pelos 
critérios definidos no C.G.E, no P.E.E. no Regulamento Interno, tendo em conta ainda as orientações do 
Conselho Pedagógico.    

  
Pessoal não docente  

  

  

No que concerne ao pessoal não docente, observa-se uma tendência de diminuição do seu número. A sua 
gestão é feita pela Direcção da escola que procura cumprir a eficácia funcional do dia-a-dia, tendo em 
conta o número reduzido de pessoal que compromete, por vezes, a resolução atempada de tarefas de 
maior envergadura (caso dos serviços administrativos) ou de carência imediata (ex: falta de funcionário 
para bar dos professores para substituição num pavilhão ou no atendimento ao público.)   
  
  
  
  

 
  2007/2008  2008/2009  2009/2010  

Total de professores  156  158  160  

Com funções lectivas  152  154  154  

Sem funções lectivas  4  4  4  

Quadro de escolas  123  115  110  

QZP  4  4  3  

Contratados  29  40  47  

 

 
    Administrativos  Auxiliares  

  Total Pessoal 
não docente  

Quadro  Contratados  Quadro  Contratados  

2007/2008  41  6  4  15  16  

2008/2009  40  6  4  15  15  

2009/2010  37  5  4  14  14  
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 Recursos Financeiros  
  

A gestão financeira da escola é da responsabilidade da Direcção, ouvidas as estruturas devidas. Não há 
relato de uma gestão minimamente desadequada, pelo contrário, os grupos disciplinares, os directores de 
instalações, etc., por norma, vêem satisfeitos os pedidos relativos aos materiais em carência, sobretudo 
os de natureza pedagógica. As infra-estruturas físicas da escola sofrem pequenas reparações, mas os 
professores revelam a necessidade da existência de espaços específicos de trabalho em grupo, bem como 
a necessidade de um espaço adequado a colóquios, conferências, peças de teatro, exposições de 
trabalhos, etc.., necessidades que, a partir das verbas da escola, não podem ser contempladas.  
  
PEE  

O PEE leva a que a escola privilegie, no conjunto das suas actividades, os objectivos que tornem 
exequíveis as seguintes metas: do Saber; da Qualidade; da Cidadania; da Inclusão. Os objectivos 
referentes a essas metas agrupam-se do seguinte modo e foram analisados nos documentos referidos na 
introdução, com efeitos na avaliação de resultados, prestação de serviços, organização e gestão escolar, 
liderança e capacidade de auto-regulação e de melhoria:  

  

 

  

Resultados:  

Sucesso Académico  

A escola, ao longo destes últimos anos, tem vindo a desenvolver, a nível da avaliação, um conjunto de 
acções concertadas, especialmente no domínio da aferição de critérios de avaliação, em todos os Grupos 
Disciplinares (GD) e Departamentos (D) que tem tido efeitos positivos não só no aproveitamento dos 
alunos, mas também na obtenção de maior qualidade das aprendizagens. A preocupação em melhorar o 
rigor dos critérios de avaliação e em os uniformizar, obrigou a uma ampla discussão desses critérios em 
todos os GD e D, proporcionado assim que a avaliação seja um processo transparente e eficaz para toda 
a comunidade educativa. No final de cada período e após as reuniões de avaliação, os GD e os D reúnem 
para discutir os resultados escolares dos alunos, reflectir sobre os conteúdos programáticos, sobre quais 
os reflexos desses conteúdos na aprendizagem dos alunos, de modo a proceder-se a reajustamentos no 
processo de ensino para se colmatar as dificuldades sentidas pelos alunos. Na sequência desta reflexão  
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definem-se estratégias de acção que passam por medidas de apoio educativo, diversificação de tarefas 
e, em alguns casos, por um ensino mais individualizado.   

Da análise que se tem feito de actas das diferentes reuniões, dos Projectos Curriculares de Turma, dos 
relatórios dos Directores de Turma, dos Coordenadores de Grupo e dos Coordenadores de Actividades 
Educativas de Complemento, relativamente à avaliação, pode-se afirmar que o insucesso verificado tem 
como causas as lacunas de aprendizagem em anos anteriores (situação especialmente preocupante para 
disciplinas como o Português e a Matemática), a dificuldade na compreensão, na interpretação e na 
leitura de textos e das tarefas propostas, a falta de autonomia e de concentração dos alunos 
(principalmente no ensino básico). Por outro lado, o maior insucesso verifica-se em alunos que vivem 
num meio social que não privilegia devidamente o saber e a cultura. Detectados estes problemas, são 
estabelecidas estratégias de superação, quer em sala de aula, quer através de planos de apoio que são 
implementados nas área do saber dos diversos grupos disciplinares e organizadas em actividades de 
complemento planificadas e aprovadas em Conselho Pedagógico e tornadas exequíveis pela Direcção da 
escola.  

Em termos de evolução dos resultados, no biénio 2007/09, destaca-se o seguinte:  

Ensino Básico  

 
 No biénio 2007/09 a ESM melhorou o seu sucesso académico em relação ao triénio 2004/07. Em 

média, o sucesso académico no biénio foi de 88,1%, considerando como sucesso a percentagem de 
positivas obtidas, por disciplina e por turma, no final de cada ano lectivo. Verificou-se que a taxa de 
sucesso na disciplina de Matemática foi de 64%. Comparando com a taxa do triénio 2004/07 pode-
se afirmar que o sucesso aumentou 1,5%. Este período abrange a implementação do Plano da 
Matemática. Em Português a taxa de sucesso situou-se nos 85,37%, mantendo a mesma 
percentagem do triénio 2004/07.  
 

 Relativamente às restantes disciplinas a taxa de sucesso é superior a 75%. Destacam-se as 
línguas estrangeiras com uma taxa de sucesso de 95% na disciplina de Espanhol, 90% em Francês 
e 91% em Inglês. As Ciências Físico-Químicas e as Ciências Naturais apresentam taxas de sucesso 
79% e 82%, respectivamente. Para terminar, a taxa de sucesso em História e em Geografia foi de 
89% e 86%, respectivamente.  
 

 A percentagem de alunos com Planos de Recuperação é maior no 9.º ano do que nos restantes 
anos de escolaridade (corresponde a aproximadamente 40%). A média de Planos de Recuperação, 
nos três anos de escolaridade, no biénio 2007/09, é de 31%. Em termos de resultados, 61% dos 
alunos com Planos de Recuperação transitaram de ano. No que respeita aos Planos de 

Acompanhamento, a percentagem de alunos com esta medida é muito reduzida. Por ano de 
escolaridade no máximo há 10 alunos o que corresponde, em média, a 6% dos alunos. Em termos 
de transição dos alunos com Plano de Acompanhamento verificam-se percentagens diferentes nos 
anos de escolaridade. Nos 7.º e 8.º anos transitaram, em média, 42% dos alunos e no 9.º ano dos 
17 alunos propostos com Plano de Acompanhamento, no biénio 2007/09, apenas um aluno não 
transitou de ano.  

Ensino Secundário  

 
 Em média, o sucesso académico no biénio foi de 85,8%, considerando como sucesso a 

percentagem de positivas obtidas, por disciplina e por turma, no final de cada ano lectivo. 
Acrescente-se que esta percentagem de sucesso é mais elevada no 12.º ano de escolaridade 
(91,3%). Verificou-se que a taxa de sucesso na disciplina de Matemática foi de 69%. 
Comparando com a taxa do triénio 2004/07 pode-se afirmar que o sucesso nesta disciplina 
aumentou 2,2%. De salientar ainda que esta taxa de sucesso no 12.º ano de escolaridade na  
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 disciplina de Matemática é de 79% (2007/08: 73,23; 2008/09: 84,47). Em Português a taxa de 
sucesso situou-se nos 85,75%, aumentando em 1,8% o sucesso em relação ao triénio 2004/07.  
 

 Do mesmo modo que acontece com a Matemática, também, em Português a taxa de sucesso 
dos alunos no 12.º ano de escolaridade é de 91,5%, superior à média dos três anos de 
escolaridade (2007/08: 87,4%; 2008/09: 95,71)  
 

 A percentagem de sucesso nas restantes disciplinas é superior a 75%. Esta percentagem 
verifica-se na disciplina de Físico-Química A, sendo superior nas outras disciplinas.  
 

 No que respeita aos Exames Nacionais a taxa de sucesso é superior a 75%, verificando-se na 
maioria das disciplinas uma melhoria desses resultados no ano lectivo 2008/09. Por exemplo, em 
Português verificou-se uma taxa de sucesso de 87% no ano lectivo 2008/09, enquanto que no ano 
lectivo anterior essa taxa foi de 68%. O mesmo se verifica nas disciplinas de Geografia, Física e 
Química A e História A. Na disciplina de Matemática houve um decréscimo que passou de 100% em 
2007/08 para 92% em 2008/09, bem como na disciplina de Biologia e Geologia que passou de 80% 
no ano lectivo 2007/08 para 73% no ano lectivo 2008/09.  

Neste relatório não é possível apresentar a evolução da comparação das Classificações Internas com as 
Classificações dos Exames do Secundário, uma vez que estamos a considerar apenas a taxa de sucesso 
dos alunos. Este ponto será integrado no estudo que estamos a começar a desenvolver para discutir com 
a comunidade educativa da ESM.  

Em síntese, os resultados da ESM no biénio 2007/09 são bastantes satisfatórios. De uma maneira geral 
os resultados melhoraram do triénio 2004/07 para o biénio 2007/09, contudo deve-se continuar a 
desenvolver um conjunto de acções que possibilitem ainda melhorar um pouco os resultados escolares. 
Por exemplo, implementar os Planos de Desenvolvimento no Ensino Básico, de modo a melhorar a 
qualidade das aprendizagens de alguns alunos deste nível de ensino.  

Neste estudo não se considerou a Taxa de Abandono (Total de indivíduos, no momento censitário, com 
10-15 anos que não concluíram o 3º ciclo e não se encontram a frequentar a escola, por cada 100 
indivíduos do mesmo grupo etário.) dado que não é possível com os dados disponíveis determinar esta 
taxa.  

Acrescenta-se, ainda, que o acesso ao ensino superior, na primeira fase, no ano lectivo 2007/08, dos 179 
alunos que apresentaram candidatura, foram colocados 136 (76%) e destes 63 ficaram na primeira 
opção (46%). Relativamente ao ano lectivo 2008/09, 196 alunos apresentaram a candidatura para 
acesso ao ensino superior, dos quais 150 alunos foram colocados na primeira fase (77%) e 68 alunos 
foram colocados na primeira opção (45%).  

O OB está a desenvolver um estudo maior pormenor, tendo em consideração as classificações dos alunos 
em cada ano de escolaridade e em cada período, com vista à analise da evolução dos resultados em cada 
disciplina. Pretende-se disponibilizar este estudo a toda a comunidade educativa para se promover um 
debate na escola em torno dos resultados escolares dos alunos. Tendo em conta os resultados dos 
inquéritos aplicados a alunos e professores no ano lectivo de 2008-2009, no que diz respeito às metas do 
PEE sobre o saber/relação pedagógica e sobre a qualidade do ensino-aprendizagem, apresenta-se os 
seguintes resultados (cf. inquéritos alunos/professores 2008-2009):  
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 PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CÍVICO; COMPORTAMENTO E DISCIPLINA; 
VALORIZAÇÃO E IMPACTO DAS APRENDIZAGENS E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO 
(Pontos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  e 2. do Quadro de referência para a avaliação de escolas)    

RELAÇÃO PEDAGÓGICO/HUMANA E METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM   

No que diz respeito à relação pedagógica, os professores afirmaram estar sempre disponíveis e atentos 
às necessidades de aprendizagem dos alunos, identificando e solucionando, quase sempre 
atempadamente, os problemas de aprendizagem.  

As estratégias de superação de dificuldades são sempre ou quase sempre definidas com os alunos e são 
personalizadas.   

No que respeita à relação humana entre professores e alunos, ela é predominantemente de boa 
qualidade, afirmando os professores que têm disponibilidade para ouvir problemas pessoais dos alunos.  
A relação afectiva entre professores é quase sempre empática.   

A relação profissional é sempre ou quase sempre de cooperação e de discussão de assuntos pedagógicos 
e didácticos.  
A relação afectiva com outros actores educativos revela-se sempre ou quase sempre empática.  

Os alunos referem estar satisfeitos ou muito satisfeitos com a disponibilidade dos professores para 
esclarecerem dúvidas, para a sua atenção e solucionamento de dificuldades de aprendizagem. A relação 
entre professores e alunos e destes entre si é também de qualidade, podendo melhorar-se as estratégias 
de cooperação. Os alunos sentem-se bem integrados nas suas turmas e as aprendizagens são de 
qualidade. Referem, porém, que a disponibilidade dos professores para os problemas pessoais dos alunos 
é pouco satisfatória e que a relação com outros actores educativos pode ser melhorada.  

No que concerne ao processo de aprendizagem, os professores afirmam que as metodologias de ensino 

utilizadas são sempre ou quase sempre diversificadas, actualizadas, adequadas aos anos/turmas 
leccionados e promovem a multiculturalidade.   
Os alunos têm conhecimento atempado dos resultados das suas aprendizagens.   

Um aspecto a melhorar é a leccionação coincidente de conteúdos idênticos em disciplinas diferentes.  

Os materiais didácticos aplicados são sempre ou quase sempre diversificados, sendo frequente a 
utilização das TIC em sala de aula. Salienta-se que os manuais escolares são um recurso habitual.  

Os professores orientam sempre os trabalhos, sugerindo estratégias de superação de dificuldades de 
aprendizagem e corrigem-nos em sala de aula.  

Os alunos partilham da opinião dos professores mas afirmam que a diversificação das metodologias de 
ensino deve ser melhorada, bem como se deve promover mais a multicultural idade. O recurso às novas 
tecnologias carece também de melhoria e os trabalhos produzidos pelos alunos deverão ser corrigidos 
com maior frequência na sala de aula.  
  
CONCLUSÕES OBTIDAS A PARTIR DA ANÁLISE DOS PCT:  

  
Da análise dos PCT conclui-se que as turmas revelam grande homogeneidade, pelo que evidenciam alguma semelhança.  

No Ensino Secundário, os aspectos relacionados com os itens referentes à promoção da qualidade e cidadania apenas são 
visíveis em Área de Projecto, área curricular que é leccionada no 12º ano. Assim, estes aspectos não possuem tanta 
visibilidade nos PCT do 10º e 11º anos.  
  

Promoção do saber: Quanto à escolha da escola como espaço de trabalho, os alunos não a elegem como tal fora do seu 
horário lectivo. Apenas no seu período lectivo isso acontece. Neste caso, os locais privilegiados são a biblioteca e a sala 
multimédia.                                                                                                                              

Na maior parte dos P.C.T. é também visível a preocupação com a língua materna, nomeadamente através da leccionação 
da disciplina de Português Língua não Materna e de aulas de Português para estrangeiros (estas últimas já existindo na 
escola há cerca de treze anos). A criatividade é outro dos aspectos privilegiados, sendo especialmente evidente nas 
actividades resultantes de projectos interdisciplinares e em Área de Projecto.  

 Relativamente à actualização científica dos alunos, esta é evidente em actividades de pesquisa solicitadas pelos 
professores com alguma regularidade. No entanto, não são claras nos PCT outras formas de promover tal actualização. Da 
mesma forma, assume pouca relevância a questão da inovação no ensino/aprendizagem.  
  
Promoção da qualidade: o clima favorável à formação é notório na escola, nomeadamente se considerarmos a 
diversidade de actividades (visitas de estudo, palestras,...) que são proporcionadas aos alunos ao longo de todo o ano 
lectivo. Saliente-se que estas são dirigidas a todos os níveis de ensino e abrangem as diferentes áreas disciplinares; 
Também reveladora desta preocupação com a formação e actualização dos discentes é a realização da Semana da Escola, 
onde se concentram a maior parte das actividades realizadas por alunos e professores ao longo do ano e onde se promove 
a ligação com a comunidade. Os vários clubes e projectos que estão activos ao longo do ano, da responsabilidade dos 
professores, e onde têm intervenção muito evidente os alunos, promovem a actualização científica em todas as áreas 
disciplinares, bem como a formação integral do aluno. Realça-se que as áreas disciplinares que integram os Departamentos 

se responsabilizam pelas actividades do seu âmbito científico, havendo porém muita interdisciplinaridade. Acrescenta-se 
um significativo número de parcerias com entidades externas á escola e um significativo e planeado conjunto de visitas de 
estudo. Existe, portanto, um clima favorável à aprendizagem, especialmente no que se refere aos alunos que revelam 
dificuldades, nomeadamente com estratégias de superação em sala de aula e discutidas em Conselhos de Turma, bem 
como através do encaminhamento para salas de estudo, aulas de apoio pedagógico acrescido e ainda, em alguns casos, 
para a leccionação de aulas extraordinárias em regime de voluntariado (especialmente em disciplinas terminais sujeitas a 
exame nacional). No entanto, não existem planos de desenvolvimento para alunos que possuam expectativas elevadas de  
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aprendizagem. Destaque-se ainda que as disciplinas em que os alunos revelam possuir maiores dificuldades são as de 
Matemática (esta claramente com mais relevância) e Português. Seria desejável que os respectivos grupos disciplinares 
reflectissem sobre estas conclusões e ponderassem a implementação de estratégias com vista a superar estas lacunas. No 
ensino Básico está bastante evidenciada a preocupação co o estabelecimento de boas relações interpessoais. Saliente-se 
que não existem evidências relativamente a novas estratégias e metodologias de ensino. Seria desejável que se fizesse um 
investimento sério neste domínio.  
  

Promoção da Cidadania: A valorização do trabalho realizado pelos alunos é bastante evidente nas actividades em que os 
mesmos participam e em que os expõem. Por outro lado, as planificações das diversas disciplinas contemplam, nos 
respectivos critérios de avaliação, o empenho e persistência dos alunos nas tarefas que lhes são propostas. De referir 
também a existência de vários projectos respeitantes a aspectos de cidadania, saúde e interculturalidade. Estes projectos 
são dinamizados pelos vários grupos disciplinares existentes na escola e têm como objectivo último a formação integral do 
indivíduo. A preocupação ecológica é um outro aspecto relevante na escola, o que facilmente se comprova pelos vários 
projectos relacionados com a reciclagem e ainda pela dinamização do Clube de Jardinagem. De salientar, no que diz 
respeito à indisciplina, que se detectam várias situações em que os alunos manifestam comportamentos e atitudes menos 
correctas. No entanto, e apesar de se apontarem algumas estratégias de superação, nem sempre estas parecem ter 
resultados eficazes (ver actas de DT). A preocupação com a indisciplina é bastante evidente no ensino básico, procurando-
se implementar estratégias de superação, em conjunto com os pais e com os professores do Conselho de Turma. No ensino 
Básico são ainda muito relevantes as preocupações com o convívio e a tolerância entre alunos e entre estes e a 
comunidade escolar em geral  
  

Promoção da Inclusão: A igualdade de oportunidades é um critério visivelmente respeitado no ensino básico, bem como a 
valorização de si próprio e dos outros. A integração de cidadãos estrangeiros é assinalável, sendo a comunidade brasileira a 
mais numerosa. A nível da integração social também não se detectou nenhuma dificuldade. Também se verifica de forma 
satisfatória o incentivo dos potenciais individuais, por exemplo, através da promoção da participação dos alunos em 
actividades diversificadas dentro e fora da escola (é o caso de alguns concursos nacionais promovidos por diversas entidades 
em que os nossos alunos têm tido uma forte participação). Dá-se conta, ainda através dos PCT, da existência de relações de 
parceria quer dentro da escola (entre grupos, departamentos e outros) quer com a comunidade educativa extra-escolar 
(Rotary Clube, Universidade Nova, Centros de Saúde, Câmara de Oeiras, entidades onde se realizam os estágios profissionais 
dos alunos, entre outros).                                                                                                                                                                                           

  
CONCLUSÕES OBTIDAS DA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DOS COORDENADORES DE GRUPO E DE DEPARTAMENTO:  

  

Todos os relatórios referem a escola como local de trabalho, especialmente no que diz respeito à realização de trabalhos 
em que haja diversos docentes envolvidos (realização de planificações, reuniões de grupo, reuniões de conselhos de 
turma,...)  

Quanto à promoção da reflexão, a mesma é visível em conselho de grupo e de departamento, nos primeiros, sobretudo 
quanto aos resultados obtidos, quanto às actividades realizadas ou a realizar, quanto aos critérios de avaliação e quanto a 
alguns aspectos de carácter pedagógico.   

No entanto, e apesar de nos resultados dos inquéritos se ter constatado que a indisciplina é um dos pontos fracos da 
escola, este assunto é raramente referido nos relatórios dos coordenadores de grupo. (cf. resultados dos inquéritos e actas 
de CT) ficando-se sem concluir que estratégias foram implementadas desde o relatório de 2004/07 que tenham permitido 
uma melhoria neste domínio.  
A actualização científica está também presente em alguns relatórios, bem como a preocupação com a formação.  

Os coordenadores promovem, na maior parte dos casos, as relações interpessoais, nomeadamente através da realização 
de actividades que implicam a colaboração estreita dos vários docentes do grupo. Estas actividades estimulam também a 
criatividade, o convívio e a tolerância. Por outro lado, existem relações de parceria com outros grupos e departamentos, o 
que tem dado origem a vários projectos no âmbito da saúde, cidadania e interculturalidade, dentro e fora das salas de 
aula.  

Um aspecto que não é relevante nos relatórios é a questão da inovação no ensino/aprendizagem. Em alguns casos, não 
estão descritas as diversas actividades realizadas pelos grupos. Outros relatórios apenas fazem uma listagem de 
actividades realizadas e de serviço atribuído, não permitindo uma visão global do trabalho efectuado pelo grupo ao longo 
do ano. De uma forma geral, os relatórios de coordenação de grupo são algo vagos e não focam algumas questões 

essenciais, tais como: estratégias de ensino inovadoras, estratégias de superação de dificuldades e formas de combater a 
indisciplina.  
  
CONCLUSÕES OBTIDAS DA ANÁLISE DOS RELATÓRIOS DOS DIRECTORES DE TURMA:  

  

Os relatórios manifestam um interesse predominante na promoção da qualidade, da cidadania e da inclusão, deixando para 
os concelhos de turma as situações mais específicas relativas ao saber e à promoção do sucesso. Todavia, os directores de 
turma do secundário revelam particular cuidado com os índices de sucesso educativo dos alunos e não descuidando a 
promoção da reflexão, do cuidado com a língua portuguesa e com o incentivo para a escolha da escola como espaço 
privilegiado de trabalho.   

No que diz respeito à qualidade, os directores de turma procuram, principalmente estabelecer um clima favorável às 
relações interpessoais e à formação. No ensino secundário é de realçar também a preocupação com a superação de 
dificuldades de aprendizagem e com as estratégias de cooperação e de comunicação.   

A formação para a cidadania privilegia os projectos de trabalho nesta área, na da saúde e na da interculturalidade, bem 
como nas áreas da ética, do cuidado de si e, embora com menor relevância, na área da ecologia. São muito relevantes 
neste campo a valorização do convívio e da tolerância, a valorização do trabalho e a entreajuda. É ainda muito promovida 
a reflexão sobre a indisciplina e respectivas estratégias de superação.   

No que diz respeito à inclusão, as relações de parcerias educativas, dentro e fora da escola são bem assinaladas em todos 
os relatórios, particularmente no contacto com os encarregados de educação e nas múltiplas actividades desenvolvidas por  
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pares (professores e alunos) e por e para actores educativos exteriores à escola. Os directores de turma revelam grande 
preocupação com a integração social dos seus alunos bem como com a valorização que estes fazem de si e dos outros.  
  
  
COMPORTAMENTO E DISCIPLINA:  
  
Nos inquéritos os professores revelam que intervêm sempre em situações de indisciplina, mas consideram  
que a actuação da Direcção da Escola, dos Encarregados de Educação e dos Assistente Operacionais pode   
ser mais activa, no que concerne a estas situações. Fica-nos, porém, a ideia de que os alunos desejam   
que a intervenção dos professores, em sala de aula, com vista à diminuição de comportamentos perturbadores,  
seja mais activa.  
Segundo os professores, o clima nas turmas é quase sempre cordial e as aulas decorrem num ambiente de   

tranquila aprendizagem. Revelam que os alunos reconhecem sempre ou quase sempre a incorrecção dos seus 
comportamentos, sendo responsabilizados por eles, corrigindo quase sempre as suas atitudes. Porém, as medidas 
disciplinares poderão ser revistas, uma vez que os resultados neste item oscilam entre o Quase Sempre (34) e  
 Raramente (12).  

As actuações do Director de Turma e do Conselho de Turma são consideradas como quase sempre 
adequadas.  

Os alunos, por seu lado, também consideram satisfatórias as questões relativas ao comportamento. 
Todavia, é preocupante e requer intervenção a soma das percentagens de Satisfaz e Satisfaz Pouco. Os 
itens considerados, idênticos aos dos professores, foram os seguintes:  
  

1. Na minha turma existe um ambiente cordial (Satisfaz/Satisfaz Pouco: 60%);   
2. As aulas decorrem num ambiente tranquilo de aprendizagem (S/SP: 64%);  

  3.Os alunos que revelam comportamentos perturbadores são responsabilizados pelos seus actos  
(S/SP:75%);   

4. Os alunos reconhecem a incorrecção dos seus comportamentos (S/SP: 77%);   
5. A qualificação das infracções disciplinares é adequada (S/SP: 74%);   

6. Os alunos corrigem as suas atitudes quando são incorrectos (S/SP:74%);   

7. As medidas disciplinares adequam-se aos comportamentos desajustados (S/SP: 76%);   
8. Os professores intervêm na manutenção da disciplina (S/SP: 76%);  

9. A actuação do Director de Turma em assuntos disciplinares é adequada (os índices de agrado com os 
D.T. são elevados);  

10. A actuação do Conselho de Turma, em assuntos disciplinares, é adequada (os índices de agrado 
neste item são idênticos para o Satisfaz Bem e para o Satisfaz Pouco, registando-se 46% para o nível 
Satisfaz);   

11. A actuação das estruturas da Direcção da escola, em assuntos disciplinares, é adequada (S/SP: 
75%).  
  
SEGURANÇA:  
  

Questionados sobre a segurança na escola, professores e alunos deram respostas bastante unânimes 
quanto ao grau suficiente de satisfação no que respeita a este item. Assim, temos os seguintes 
resultados:   

Para os professores, a segurança na sala de aula é superior à que se verifica no espaço escolar em geral 
mas os alunos invertem estes resultados, sendo a vigilância no espaço escolar de um nível igualmente 
satisfatório, tendendo, porém, para o insuficiente (alunos situam-se em 69% na soma do 
Satisfaz/Satisfaz pouco).  

A ocorrência de furtos na escola, bem como a ocorrência de agressões verbais e físicas são itens a 
melhorar, merecendo especial cuidado. Salienta-se que a agressão verbal é mais grave do que a física e 
do que os furtos.   

Os professores consideram que a discriminação não se faz sentir na escola, embora este item tenda para 
o insuficiente. Os alunos são da mesma opinião.  

A actuação dos Assistente Operacionais situa-se maioritariamente entre o bom e o suficiente, embora 
revele carecer de atenção. O respeito dos alunos por estes profissionais pode melhorar, embora a 
percentagem de agrado (satisfaz, somado com o satisfaz bem) seja de 77%.  
As estratégias de socorro, em caso de acidente, são consideravelmente boas.   

As rotinas de simulação de evacuação da escola oscilam entre o suficiente e o bom.  
  
  

No que diz respeito aos pontos 3. Organização e gestão escolar e 4. Liderança, do Quadro de 
referência para a avaliação das escolas, o Observatório não recolheu dados objectivos e suficientes, 
no sentido de actualizar as conclusões registadas no relatório referente ao triénio de 2004-2007. No 
entanto, ressalva-se uma participação cada vez mais significativa dos encarregados de educação na 
escola, particularmente através da sua Associação.   

As actividades lectivas, sua articulação, horários, escolhas curriculares, etc. encontram-se previstas no 
PCE, elaborado em Conselho Pedagógico. A concepção, planeamento e desenvolvimento de actividades 
extra-lectivas é, por norma, da responsabilidade dos Departamentos e Grupos Disciplinares/de 
Recrutamento, aprovada pelo Conselho Pedagógico e/ou promovida pela Direcção da escola. Entre estes 
órgãos existe um clima de boa colaboração, embora, por vezes falhem estratégias de comunicação eficaz 
e atempada. A gestão do calendário escolar é da responsabilidade da Direcção, embora aprovada em 
Pedagógico. Fazemos notar que o cuidado de fazer uma gestão pedagogicamente eficiente, por parte  
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da Direcção, fica espelhado nas convocatórias para diversas actividades, particularmente nas que se 
referem aos diferentes momentos de avaliação, incluindo os intercalares, e aos Conselhos Pedagógicos. 
Parece-nos podermos afirmar que a Direcção da escola tem um relevante conhecimento dos seus 
recursos humanos, conhecimento que permite uma gestão que qualifica as aprendizagens e as 
actividades de promoção da qualidade, da cidadania e da inclusão.   

É visível, porém que o Observatório nada pode afirmar sobre as aulas de substituição, uma vez que a sua 
utilidade e gestão não é referida em nenhum dos documentos consultados, implicando, portanto, maior 
atenção por parte de todos os órgãos de gestão da escola. Sobre equidade e justiça, apenas dispomos 
dos dados relativos a 2004-2007. No entanto, professores e alunos referem um ambiente escolar 
empático e de cooperação que não se pode compaginar com falhas na equidade e na justiça.  
  

A liderança, da responsabilidade da Direcção, continua a revelar ter um rumo definido para a escola, 
orientado para a promoção da qualidade científica e para a formação integral de alunos e de professores. 
A liderança consegue manter uma estratégia de abertura à inovação e de actualização dos recursos 
humanos e físicos. São áreas lacunares as que dizem respeito à valorização profissional do pessoal não 
docente e a uma excessiva burocratização que resulta de uma actuação rigorosamente cumpridora de 
toda a legislação em vigor. Prova disto é também o Regulamento Interno, produzido pelo Conselho Geral 
Transitório.  

A escola tem vindo a obter melhores resultados quanto ao seu sucesso académico e quanto ao 
estabelecimento de parcerias e isto deve-se ao empenho e à motivação de todos os seus actores, com 
certeza possibilitados por um projecto de liderança que, apesar de não poder agradar a todos, será sem 
dúvida democrático e justo do ponto de vista da maioria.   

  
CAPACIDADE DE AUTO-REGULAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA  

  
A cultura de auto-avaliação é uma realidade sem retrocesso possível na escola. São elaborados relatórios 
de avaliação a propósito de todas as actividades nela desenvolvidas e, a partir deles são melhorados 
comportamentos, conhecimentos e estratégias. Quase todos os professores são autores de relatórios 
desta natureza. A Direcção é garantia da manutenção da política de avaliação.  

O Observatório da Qualidade existe desde 2006 e tem vindo a produzir documentos cada vez mais 
coerentes e mais capazes de avaliar a vida académica.   

Após esta etapa de avaliação da implementação das grandes metas e objectivos do PEE, pretendemos 
melhorar a análise dos resultados referentes ao sucesso nas aprendizagens nas disciplinas e colher 
informação que permita reformular o Projecto Educativo. O comportamento dos alunos e a sua 
compreensão por parte dos professores requer a nossa especial atenção. É nosso propósito também fazer 
um levantamento das necessidades de formação do pessoal não docente e apontar estratégias para a sua 
intervenção mais visível na actividade da escola. Embora a colaboração da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação seja cada vez mais activa, pretendemos que se incluam no nosso grupo de 
trabalho, como “amigos críticos”, tarefa para a qual já se disponibilizaram. A comunicação entre pares é 
outro aspecto a melhorar, a partir da detecção objectiva das falhas, não nos tendo ainda sido possível 
descobrir erros e estratégias de superação desta dificuldade. Igualmente gostaríamos de implementar 
estratégias que promovam o envolvimento de toda a comunidade educativa na conceptualização de uma 
política de avaliação comum e abraçada por todos.  

O tempo disponibilizado para esta actividade de avaliação deve ser revisto pela Direcção da escola. 
Torna-se manifestamente impossível um trabalho de melhor qualidade quando a equipa, agora composta 
por cinco pessoas, dispõe de um tempo semanal (90 minutos) para o efeito, para além do mês de Julho e 
parte de Junho, sem outro serviço distribuído. Será também da maior utilidade que nos sejam reservados 
materiais de trabalho e um espaço físico exclusivos.  

Será também desejável a divulgação dos resultados da avaliação a toda a comunidade escolar, visto a 
mesma não ter sido eficaz quando confinada aos membros do Conselho Pedagógico.   
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Enquadramento 

 

 O Projecto Curricular de Turma e o Plano de Trabalho de Turma devem compreender 

uma caracterização da turma e do Conselho de Turma, um levantamento das actividades de 

desenvolvimento curricular e de outros projectos levados a cabo no decurso do ano lectivo, 

incluindo o Plano de Educação Sexual da Turma, bem como uma avaliação do desempenho dos 

alunos em termos de resultados escolares, assiduidade e comportamento/disciplina. 

 A elaboração destes documentos deve ser desenvolvida em articulação com o Plano 

Anual de Actividades e o Projecto Educativo da Escola.  

O PCT/PTT compreende três anexos: no anexo A é descrito e avaliado o Projecto de 

Educação Sexual da Turma; no anexo B são discriminados os conteúdos não leccionados às 

diferentes disciplinas; no anexo C são registados os dados mais relevantes nos diversos 

domínios (caracterização da turma, resultados, comportamento, assiduidade, apoio 

pedagógico, etc.) para tratamento estatístico pelo Observatório da Qualidade. 
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1. Horário de Turma 
 

 

  2ª Feira  3ª Feira  4ª Feira  5ª Feira   6ª Feira 

8:30-9:15 Ed.Física Economia A Matemática A Geografia A Matemática A 

9:15-10:00 

10:20-11:05 Geografia A Matemática A Ed.Física Português Inglês 

11:05-11:50 

12:00-12:45 Português Filosofia Geografia A Filosofia Economia A 

12:45-13:30 

13:45-14:30      

14:45-15:30 Economia A Inglês  E.M.R.C.  

15:30-16:15   

 

 

 
 

 

   

• Director de Turma      

    - Helena Félix Ferreira 

 

• Representantes dos pais e encarregados de educação 
 

     - Maria Rosa Borges (Encarregada de Educação do aluno nº 19, Maria 
Borges) 
     - Cláudia Gonçalves (Encarregada de Educação do aluno nº 18, Manuel 
Gonçalves) 

 

• Delegado e subdelegado de turma 
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                - Delegada de Turma: Leonor Fraga  

     - Subdelegada de Turma: Constança Calejo 

 

• Balanço da carga horária 
 

                A distribuição do horário lectivo pelos dias da semana é equilibrada. 

2. Caracterização da turma 
2.1. Lista dos alunos 

 



xxiii 
 

          Nº /Nome do aluno 

1.Ana Rita Marques 

2.André Marques 

3.André Gávea 

4.André Rajkotia 

5.Bruno Silva 

6.Constança Calejo 

7.Daniel Yao 

8.Débora Verhaeghe 

9.Diogo Carvalho 

10.Inês Correia 

12.Joana Figueira 

13. Joana Gil Figueira 

14.Joana Baptista 

15.João Carvalho 

16.Leonor Fraga 

17.Luís Amorim 

18.Manuel Gonçalves 

19.Maria Borges 

20.Mariana Caetano 

21.Mariana Vieira 

22.Marta Simões 
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23.Miguel Rodrigues 

24.Pedro Jerónimo 

25.Pedro Deus 

27.Sara Rocha 

28.Stanislav Dyachenko 

29.Clara Coelho 

30.Mariana Fiel 

31.José Peres 

 
 
 

2.2. Caracterização geral 
 

 A turma é constituída por 29 alunos, sendo 15 do sexo feminino e 14 do sexo 

masculino. 

 

 

 

Situação escolar: 

Todos os alunos à excepção de três têm como língua materna o Português. 

52% 48% 

Género dos alunos 

F M 



xxv 
 

Há um aluno que tem como língua materna o chinês, outro aluno que tem como língua 

materna o indiano e outro o ucraniano. 

Não há alunos com necessidades educativas especiais. 

Uma aluna frequenta o regime de ensino articulado. 

Idade: 

  O nível etário médio é 15 anos, variando a idade dos alunos entre os 14 e os 16 anos, 

conforme mostra a tabela seguinte:   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Nº de alunos inscritos nas diferentes Disciplinas: 

 

 

 

14 anos 3 Alunos 

15 Anos 24 Alunos 

16 Anos 1 Aluno 

18 Anos 1 Aluno 
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Escola frequentada no ano anterior: 

 

Praticamente metade dos alunos já pertenciam à nossa escola como mostra o quadro seguinte 

: 

Nome da Escola Nº de alunos 

Esc. Sec. de Miraflores 16 

E.B.2,3 Miraflores 2 

E.B.2,3 Noronha Feio 3 

E.B.2,3 Pedro de Santarém 1 

Centro Helen keller 1 

Externato de S.José              5 

Não responde 1 

 

    

Disciplina

s 

Portuguê

s 

Inglê

s I  

Educaçã

o Física 

Filosofi

a 

Matemátic

a A 

Economi

a 

Geografi

a 

EMR

C 

Nº de 

Alunos 
29 29 29 

28 

 

28 28 28 2 
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2.3. Caracterização socioeconómica e cultural 
 

Encarregado de Educação 

A maior parte dos Encarregados de Educação são as mães dos alunos. 

Nesta turma, desempenham a função de Encarregado de Educação, 25 mães e 4 pais.  

 

Situação Familiar 

Dois alunos não responderam a esta questão.  

19 

5 4 
1 0 

4 

8 

12 

16 

20 

Razões da escolha da actual Escola 

 

Idade da Mãe 

Nº de 

alunos 

 

Idade do Pai 

 

Nº de 

alunos 

Entre   30 e 39 anos 

 

2 Entre 30 e 39 anos 

 

1 

Entre 40 e 49 anos 

 

20 Entre 40 e 49 anos 

 

25 

Entre 50 e 59 anos 

 

5 Entre 50 e 59 anos 

 

1 
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Habilitações Literárias dos Pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilitações 

literárias do Pai 

Nº de 

Alunos 

1 1 
3 2 

22 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Habilitações Literárias do Pai 

1 1 
3 2 

22 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Habilitações Literárias do Pai 
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Verifica-se que nesta turma a maioria dos pais e das mães têm formação superior. 

 

 

Profissão dos Pais  

 

          As respostas a esta questão foram muito diversas, não sendo possível estabelecer, a 

partir dos dados obtidos, um estatuto económico/profissional dos pais dos alunos. Os 

resultados são apresentados nos gráficos seguintes: 

 

 

 

1º Ciclo 1 

2º Ciclo 1 

3º Ciclo 3 

Secundário 2 

Licenciatura 22 

Habilitações 

literárias 

da Mãe 

Nº de Alunos 

1º Ciclo 1 

2º Ciclo 0 

3º Ciclo 4 

Secundário 2 

Licenciatura 22 
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A maior parte dos alunos tem um irmão ou dois, como apresentado: 
 

2 
1 

1 

1 

1 

6 

2 

8 

2 

2 

0 

Profissão da Mãe Doméstica 

Enfermeira 

Secretária 

Médica 

Engenheira 

Professora 

Empresária 

Serviços 

Economista 

Recursos Humanos 

Nº de Irmãos Nº de Alunos 

Nenhum 

 

 

 

5 

 

2 

4 

5 

1 

2 
4 

8 

1 

2 

0 

1 

0 0 

Profissão do Pai 
Forças armadas 

Empresário  

Engenheiro 

Médico 

Comerciantes 

Economista 

Serviços 

Advogado 

Técnico de Telecomunicações 

Bancário 
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2.4. Disciplinas onde os alunos revelam mais dificuldades e motivos 
 

 

É na disciplina de Matemática A que os alunos têm mais dificuldades segundo as suas 

respostas e no entanto afirmam que é a disciplina que mais gostam. 

Cinco alunos não mencionam qualquer disciplina em que têm mais dificuldades. 

 

 

 

A falta de estudo e bases do ensino básico é uma das principais causas que os alunos 

apontam e pouco interesse pela matéria em causa e falta de estudo. Todos os alunos 

apontam mais do que uma razão pelo que é difícil perceber qual a principal causa das 

dificuldades.  

Um 13 

Dois 11 

 

0 

5 

10 7 

4 
5 

4 
5 

2 
1 1 

Disciplinas em que os alunos têm mais dificuldades 
Matemática A 

Inglês 

Português 

Educação Física 

Não responde 

Geografia 

Físco Quimica 

Desenho 
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A disciplina que os alunos mais gostam é Matemática seguido de Educação Física, como se 

pode concluir pelo gráfico seguinte: 

 

 

 

 

 Em relação aos hábitos de estudo desta turma, apenas 7 alunos dizem que estudam 

“diariamente”, 14 afirmam que estudam “regularmente mas não todos os dias” e 6 referem 

que só estudam em vésperas de teste. 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

Diariamente Regularmente Vésperas de teste 
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13 

5 

Frequência do Estudo 
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4 
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14 
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2 
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2 

Disciplinas preferidas dos alunos 

Matemática A 

Economia 

Português 

Inglês 

Educação Física 

História 

Geografia 
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Esclarecimento de dúvidas 

 

  Em caso de dúvidas e na necessidade de as esclarecer, 6 alunos referem que não têm 

ninguém que os ajude. Os restantes alunos da turma (23) mencionam que são ajudados. 

 

 

 

 

 

2.5. Interesses e expectativas dos alunos 
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As profissões/áreas em que os alunos gostariam de trabalhar:

 

 
 
 
 
 

2.6. Hábitos de estudo 
 

 Em relação aos hábitos de estudo desta turma, apenas 7 alunos dizem que estudam 

“diariamente”, 14 afirmam que estudam “regularmente mas não todos os dias” e 6 referem 

que só estudam em vésperas de teste. 

 

 
 

2.7. Problemas familiares e de saúde dos alunos 
 

Em relação à saúde: 
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2 

18 
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Músico 

Gestão 

0 

5 

10 

15 

Diariamente Regularmente Vésperas de teste 

7 

13 

5 

Frequência do Estudo 



xxxv 
 

          -17 Alunos não têm qualquer problema de saúde. 

            -8 Alunos referem ter já sofrido lesões desportivas, rupturas musculares ou  fracturas. 

-6 Alunos referem já ter realizado cirurgias. 

-1 Aluno sofre de asma. 

 

A maioria dos alunos toma o pequeno-almoço antes da primeira aula todos os dias. 

Apenas quatro alunos responderam que só ás vezes é que tomam o pequeno almoço. 

As refeições principais são o pequeno-almoço, o almoço e o jantar como o gráfico 

ilustra: 

 
  
Em relação ao local de almoço a maioria dos alunos almoça habitualmente em casa, 

embora alguns apresentem mais do que uma opção; vários referem o Centro 

Comercial existente nas proximidades como local usual de almoço. Apenas dois alunos 

almoçam na cantina da escola e três almoçam no bar da escola. 

 

0 

10 

20 

30 

Pequeno 
almoço 

Meio da 
manhã 

Almoço Lanche Jantar Ceia 

29 
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29 

16 

29 
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Refeições consumidas diariamente pelos alunos 
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 A maior parte dos alunos deita-se se entra as 23 horas e as 24 horas sendo que a 

maioria deles dorme oito horas por dia como se pode constatar pelas respostas dadas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Ocupação de tempos livres  
 

Em relação à ocupação dos tempos livres é de notar que quase todos os alunos referem que 

gostam de passear, ver televisão, estar com os amigos, utilizar o computador, ouvir música e 
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estar com a família. Não faz por isso sentido apresentar gráfico de preferências pois os alunos 

não estabelecem prioridades. 

 
 

2.9. Trajecto casa/escola 
 

 

 

 

 

 

A maior parte dos alunos desloca-se a pé. Cinco alunos deslocam-se de carro e seis de 

transportes públicos. O tempo gasto na deslocação para a escola é apresentado no seguinte 

gráfico: 

 

 

2 

1 

2 

15 

3 

1 

2 

1 

2 

0 5 10 15 20 25 

Local de residência 

16 

3 

4 

2 

1 

0 5 10 15 20 

Até 10 min. 

Cerca de 15 min. 

Cerca de 20 min. 

Cerca de 30 min. 

Cerca de 45 min. 



xxxviii 
 

 

2.10. Diagnóstico da turma 

 

 Assiduidade/pontualidade 

A maior parte dos alunos foi assíduo e pontual. Verificaram-se no entanto algumas situações 

de ultrapassagem do número permitido por lei de faltas injustificadas, que deram origem a 

planos individuais de trabalho. Assim estabeleceram-se planos em relação aos alunos: 

-Ana Rita Marques em Português e Inglês. 

-Luís Amorim em Português, Inglês e Economia. 

-Clara Coelho em Filosofia e Inglês. 

-Mariana Fiel em Português e Inglês. 

 

 Comportamento 

O comportamento dos alunos no primeiro período era bom e com o início do segundo período 

foi piorando. 

Os docentes em reunião intercalar do segundo período decidiram fazer uma planta na sala e 

separar assim alunos faladores o que contribuiu fortemente para a melhoria das atitudes na 

sala de aula. No entanto foram alvo de participações disciplinares os alunos: 

Nº1-Ana Rita Marques, nº2-André Marques, nº5- Bruno Silva, nº8- Débora Verhaeghe, nº15-

João Carvalho, nº18- Manuel Gonçalves, nº19-Maria Borges, nº 30- Mariana Fiel , nº 31-  José 

Peres. 

Este último teve uma repreensão registada aplicada pela docente de Geografia por 

comportamento indevido numa visita de estudo. 

 

 

3. Projectos e actividades de enriquecimento de currículo 

Foram realizadas várias actividades e projectos durante o ano lectivo que constam do plano 

anual de actividades desta turma que se encontra no quadro seguinte: 
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Actividades Objectivos 

 

Dinamizadores Destinatá

rios 

Data          Local 

 

 

Trabalho de Grupo 

Interdisciplinar 

 

“Um discurso 

político” 

 

 

Promover a 

interdisciplinaridade 

através da elaboração 

de um trabalho de 

grupo que envolve 

conteúdos 

programáticos 

disciplinas de 

Geografia e 

Português. 

Fomentar a 

participação em 

projectos comuns que 

envolvem a cidadania 

 

Rita Abecasis 

Maria João 

Alexandre 

 

 

 

Alunos da 

turma 

 

 

1ºPerí

odo 

 

 

Escola 

 

Participação no 

projecto: 

Uma Turma / Um 

Cabaz de Natal 

 

Promover a 

solidariedade através 

da recolha de 

alimentos e produtos 

de higiene para 

entregar à Instituição 

Ponto de Apoio à Vida 

 

 

 

 

 

Rita Abecasis 

 

 

 

 

 

Alunos da 

Turma 

 

 

 

 

Dezem

bro 

 

 

 

 

 

 

Escola 

 

 

 

 

Visita de Estudo a 

Almourol, Constância 

e Fábrica de Papel 

Renova 

 

Trabalhar 

interdisciplinarmente 

conteúdos de 

Português  e 

Geografia. 

Utilizar técnicas de 

pesquisa, registo e 

tratamento de 

informação com 

 

Maria João 

Alexandre e 

Rita Abecasis 

 

 

Alunos da 

turma 

 

 

15 de 

Fevere

iro de 

2011 

 

Almourol, 

Constância 

Fábrica de Papel 

Renova 
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recurso às TIC. 

Produzir um folheto 

com informação a 

nível Geográfico e 

Cultural de Constância 

vila poema 

 

 

 

Dossier: 

Geografia em Notícias 

 

Dinamizar a recolha e 

tratamento de 

informação, pelos 

alunos, relacionada 

com conteúdos 

programáticos. 

 

 

 

 

Rita Abecasis 

 

 

 

Turmas 

de 10º 

Ano 

 

 

Ao 

longo 

do ano 

lectivo 

 

 

Sala  

E7 

 

 

 

 

Visita de Estudo ao 

Centro de Ciência Viva 

do Lousal  

 

Trabalhar 

interdisciplinarmente 

conteúdos de 

Geologia e Geografia. 

Reconhecer a 

importância da 

exploração dos 

recursos minerais e 

sua evolução. 

Identificar problemas 

e medidas de 

potencialização do 

sector. 

Dinamizar uma aula 

de apresentação das 

minas do Lousal 

efectuada por um 

aluno do 12º Ano de 

Geologia aos alunos 

de 10º Ano 

 

 

Glória Sepúlveda 

Rita Abecasis 

 

  

 

Alunos de 

Geologia 

12º Ano 

Alunos de 

10º Ano 

Geografia 

 

 

20 de 

Abril 

de 

2011 

 

 

Lousal  
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Ciclo de cinema 

 

- Desenvolver a 

sensibilidade estética 

e artística através do 

Cinema. 

- Interpretar, através 

da descodificação e da 

análise, a linguagem 

audiovisual. 

- Extrapolar, a partir 

do filme, utilizado 

como um texto, as 

consequências e os 

corolários implícitos 

no filme. 

- Criticar o tema 

filosófico analisado no 

filme a partir da 

síntese anterior. 

 

 

 

 

Professora Alice 

Santos e estagiários 

Álvaro Almeida e 

Joanna Melo  

 

10.º e 11º 

anos 

Ao 

longo 

do ano 

lectivo 

Sala da E.S.M a 

designar 

Dia Internacional dos 

Direitos Humanos 

Prática  reflexiva 

. Definir o sentido de 

uma Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos: “Todos os 

seres humanos 

nascem livres e iguais 

em dignidade e em 

direitos, dotados de 

razão e de 

consciência, devem 

agir uns para com os 

outros em espírito de 

fraternidade.” 

 

 

 

 

Professores e alunos 

de Filosofia 

 

10.º E2 e 

10.º H1 

10 de 

Dezem

bro de 

2010 

 

 

 

 

E.S.M. 

Palestra “A 

Sexualidade na 

adolescência numa 

abordagem 

 

- Conhecer a 

sexualidade na 

 

Professora Doutora 

Manuela Costa, da 

10º e 11.º 

Anos 

18 de 

Nove

mbro 

de 

Ludoteca 
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epistemológica” adolescência. 

- Reflectir sobre a 

questão da 

sexualidade. 

Universidade 

Lusófona de Ciências 

e Tecnologias 

2010 

Visita de estudo à 

Mesquita de Lisboa e 

à Fundação Calouste 

Gulbenkian 

- Aplicar conteúdos 

dos valores religiosos 

e valores estéticos. 

- Vivenciar a 

tolerância religiosa. 

- Colocar-se no lugar 

do outro. 

- Apreciar o Belo 

como factor de 

abertura à diferença. 

 

Professoras Alice 

Santos, Filomena 

Santos, Isabel Costa 

Neves, Rita Abecasis, 

e Professores 

estagiários Álvaro 

Almeida e Joanna 

Melo. 

 

 

 

10.º E2 e 

10.º H1 

26 de 

Abril 

2011 

 

Mesquita de 

Lisboa/Fundaçã

o Calouste 

Gulbenkian 

       

 Além destas os alunos participaram nos torneios de Educação Física de final de período, na 

actividade do “Haloween” e no Concurso do Matemática mais forte. 

 

4. Participação dos Pais/Encarregados de Educação 

 

Foram realizadas as reuniões convocadas com os Encarregados de Educação durante o 

primeiro e segundo períodos. 

Os pais que mais participaram na vida escolar dos filhos ao longo do ano foram apenas dois. 

 

5. Avaliação / análise dos resultados 

 

Os docentes concluíram que o aproveitamento foi satisfatório e foram unânimes em 

considerar que se verificou, progressivamente desde o segundo período uma quebra no 

aproveitamento dos alunos, estando este relacionado com o comportamento que se foi 

degradando ao longo do ano lectivo e, com a consequente falta de aplicação e de empenho 
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por parte dos alunos. Verifica-se que sete alunos não transitaram de ano ou seja 24% e destes, 

três alunos matricularam-se noutra área para o próximo ano lectivo. 
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ANEXO D 

Planificações de Aulas e Módulos 

Temáticos
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Planificação de Filosofia do 11º. Ano –6ª. Aula da  Subunidade “1. Argumentação e lógica formal (lógica proposicional) 

Ano lectivo 2010-2011 
 

Competências específicas Objectivos específicos Conteúdos Estratégias Avaliação 

 Argumentação sem trair os 

princípios e as regras lógicas, 

através da prática de uma  

argumentação formalmente 

válida 

 

 

Identificação de estruturas 

lógico-proposicionais (válidas 

e inválidas) da linguagem 

natural em textos de cariz 

literário. 

Transpor para linguagem 

proposicional clássica 

argumentos em linguagem 

natural 

 

Descobrir  premissas ocultas 

num argumento 

 

Identificar o critério de 

validade e de coerência de 

argumentos proposicionais 

clássicos e aplicá-lo através 

Tema: 

 Argumentos 

proposicionais 

clássicos 
 

Conceitos: 

 Argumento 

proposicional 

clássico 

 Inspector de 

circunstâncias 

 Coerência e 

validade lógicas 

Aula prática, de resolução de 

uma ficha de exercícios, com 

correcção no quadro, 

realizada pelos alunos. Nos 

últimos quinze minutos 

exibição de um excerto de 

filme. 

 

Recursos 

Fichas de exercícios 

Excerto de filme 

Ficha de exercícios para 

trabalho de casa: “Alice, a 

Lógica exímia”. 

 

Exercícios em aula. 
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de inspectores de 

circunstâncias 

 

 

 

 Tautologia, 

contradição e 

contingência. 

 Modus ponens, 

modus tollens. 

 Falácias: negação 

da antecedente, 

afirmação da 

consequente. 

Internet 

 

 

Bibliografia para fichas de exercícios 
 
MURCHO, Desidério (2003). O Lugar da Lógica na Filosofia. Lisboa: Edições Técnicas Plátano. 
NEWTON-SMITH, W.H. (2005). Lógica: Um Curso Introdutório. Lisboa: Gradiva. 
FORBES, Graeme (1994). Modern Logic: a Text in Elementary Symbolic Logic. Oxford: Oxford University Press. 
CARROLL, Lewis (2001). Alice’s Adventures in Wonderland. Londres: Wordsworth. 
DOYLE, Sir Arthur Conan (2007). The Complete Stories of Sherlock Holmes. Londres: Wordsworth. 
 

 
Filmografia para ilustrar conceitos, redigir argumentos e reflectir sobre a disciplina da Lógica 

 
O Enigma de Kaspar Hauser. Dir. Wener Herzog. Act. Bruno S., Walter Ladengast e Brigitte Mira. Filmverlag der Autoren. 
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Escola Secundária de Miraflores 

 

Ficha formativa 

Nome _________________________________________________________________ 

Ano _____ Turma _____ Nº _____ Data ___/___/___ Classificação _______________ 

 

Alice, a Lógica Exímia 
 

 

Textos adaptados de “Alice no Pais das Maravilhas” de Lewis Carroll 

 

1) «A Alice começou a ficar bastante sonolenta, e foi dizendo para si mesma, num certo 

modo sonhador, “Os gatos comem morcegos? Os gatos comem morcegos?”, e por vezes , “Os 
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morcegos comem gatos?”, pois, repara, como ela não conseguia responder a qualquer uma 

das perguntas, não importava muito o modo como as colocava.» 

 

 

A partir da citação acima: 

a) Simbolize em LLP as frases de Alice: “os gatos comem morcegos” e “os 

morcegos comem gatos?  

b) Formalize o argumento, com todos os passos intermédios que aprendeste para 

tal. 

c) Analise a validade do argumento a partir da construção de um inspector de 

circunstâncias.  

 

 

2)«De repente, o olhar de Alice caiu sobre uma pequena caixa de vidro que estava debaixo 

da mesa: ela abriu-a e encontrou dentro um pequeno bolo onde estava escrito “Come-me” 

escrito com passas,  alinhadas de forma muito bonita.  “Bom, vou comê-lo”, disse Alice, “e se 

me fizer crescer, posso chegar até à chave, e se me diminuir, posso rastejar por debaixo da 

porta; logo, seja como for, chegarei ao jardim, e não me interessa qual das alternativas 

acontecerá.» 

a)Formalize em LLP o argumento apresentado em linguagem natural e a partir da 

formalização a que chegaste, analisa a sua validade, construindo um inspector de 

circunstâncias. 

b)Analise a validade do argumento, a partir do inspector de circunstâncias.  
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3) «[A Pomba disse:] -És uma serpente e não vale a pena negá-lo! Suponho que me dirás que 

nunca comeste - um ovo!  

- “Eu já comi ovos, claro.” disse a Alice, uma rapariga que contava sempre a verdade, “mas 

as meninas comem ovos tanto quanto as serpentes, sabe?” 

- “Não acredito”, disse a Pomba, “mas se comem, então são um tipo de serpente, tenho a 

certeza.” 

A partir da citação acima: 

a) Indique que tipo de condicionais utiliza a Pomba e a Alice. 
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4)«- ”Ó, não podes evitar isso”, disse o Gato, “somos todos loucos aqui. Eu sou louco. Tu és 

louca.” 

- “Como sabe que eu sou louca?”, disse a Alice. 

 - “Deves  ser”, disse o Gato, “ou não terias vindo para aqui.» 

 a) Descubra a premissa oculta. 

 b)Formalize o argumento acima, através de todos os passos que aprendeste para o 

fazer. 

 c)Classifque a formalização quanto à sua validade, através do método de ispecção de 

circunstâncias. 

  

5)«Bom, tenho visto frequentemente gatos sem sorrisos”, pensou Alice, “mas um sorriso sem 

gato! É a coisa mais curiosa que já vi na minha vida.» 

 a) Formalize as duas proposições de Alice, certificando-te de que não saltas nenhum 

dos passos para formalizar correctamente proposições. 
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6)«- ”Então devias dizer o que queres dizer”, continuou a Lebre de Março. 

- “Eu faço isso,” respondeu rapidamente a Alice, “pelo menos – pelo menos eu quero dizer o 

que digo – é a mesma coisa, sabe?” 

- “Não é nada a mesma coisa!”, disse o Chapeleiro, “Se assim fosse,  podia-se dizer que “Eu 

vejo o que como” é o mesmo do que “Eu como o que vejo”. 

- “Podia-se dizer”, acrescentou a Lebre de Março, “que “Eu gosto do que tenho” é o mesmo 

que dizer “Eu tenho o que gosto”. 

- “Podia-se dizer”, acrescentou o Arganaz, que parecia falar durante o sono, “que “Eu respiro 

enquanto durmo” é o mesmo que dizer “Eu durmo enquanto respiro.”» 

 

 a) Formalize em LLP as frases do Chapeleiro, da Lebre de Março e do Arganaz. 

 b) Descubra se o Chapeleiro, a Lebre de Março e o Arganaz têm razão e dá conta das 

tuas razões para ajuizares a opinião lógica deles.  
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7) «[Perante a procissão da Rainha de Copas,]“Qual será o uso de uma procissão,” pensou 

Alice, “se as pessoas tem que se deitar com a cara no chão, e assim não a conseguem ver?» 

a)Identifique a proposição oculta. 

b) Formalize as proposições. 

c)Descubra a validade do argumento, através de um inspector de circunstâncias. 

 

 

8)«[ O corpo do Gato de Cheshire desaparece, permanecendo apenas a sua cabeça, e a 

Rainha de Copas manda-lhe cortá-la.] o argumento do executor era de que ele nunca 

cortaria uma cabeça se não estivesse presa a um corpo: nunca o havia feito antes e não o ia 

começar a fazer agora. 

O argumento do Rei era de que tudo o que possuía cabeças podia ser decapitado. 

O argumento da Rainha era de que se nada fosse feito rapidamente, ela executaria todos os 

presentes.»  

 

a)Formalize cada argumento. 

 

 

9)«Agora, eu aviso-vos,” disse a Rainha, batendo com o pé no chão enquanto falava, “ou 

você ou a sua cabeça terão que ser decapitados, e isso rapidamente! Escolha!” 

a) Qual a proposição que falta no discurso da Rainha e que deixa antever que há uma falsa 

escolha? 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Planificação de Filosofia do 10º. Ano – “3.2.2. A dimensão estética – análise e compreensão da experiência estética: A criação artística e a obra de arte” 

 

Ano lectivo 2010-2011 
 

Competências específicas 

 

Objectivos específicos Conteúdos Estratégias Avaliação 

Leitura crítica da linguagem 

icónica 

 

Sensibilidade estética 

 

Reflexão filosófica sobre 

conceitos e experiências 

Problematizar os conceitos 

de “arte”, “artista” e 

“espectador” 

 

Relacionar o conceito de 

“criação artística” com o 

conceito de “arte”, “artista” 

e “espectador” 

Temas 

 Os elementos da 

criação artística 
Conceitos 

 Arte 

 Artista 

 Espectador 

 Obra de arte 

 Espectaculo 

 Performance 

A partir do powerpoint em 

anexo, praticar a 

metodologia socrática. 

 

Recursos: 

Powerpoint 

Internet, caso os vídeos no 

Como trabalho de casa, uma 

composição sobre a relação 

entre “arte”, “artista” e 

“espectador” 
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powerpoint não funcionem 

 

Sites de internet 

John Cage, 4:33. (http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E). 

Marina Abramovic, Ritmo 10. (http://www.youtube.com/watch?v=h9-HVwEbdCo) 

Lawrence Weiner, Declaração de Intenção. (http://www.tate.org.uk/modern/eventseducation/talksdiscussions/13875.htm) 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hUJagb7hL0E
http://www.youtube.com/watch?v=h9-HVwEbdCo
http://www.tate.org.uk/modern/eventseducation/talksdiscussions/13875.htm
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Planificação de Filosofia do 11º. Ano – IV – O Conhecimento e a Racionalidade Cientifica e Tecnológica 

Ano lectivo 2010-2011 
 

Competências gerais Objectivos gerais Conteúdos Estratégias Avaliação 

Análise de textos filosóficos 

 

Composição de textos 

argumentativos que 

problematizem um 

determinado tema 

Enunciar a definição 

tripartida do conhecimento 

 

Explicitar a crítica de Gettier 

à definição tripartida de 

conhecimento 

 

Exemplificar o problema de 

Temas: 

 Estrutura do acto de 

conhecer 

 Análise 

comparativa de 

duas teorias 

explicativas do 

conhecimento 

 Conhecimento 

vulgar e 

conhecimento 

cientifico 

Reflexão do Grupo-Turma 

sobre as condições 

necessárias ao 

conhecimento, por um 

exercício de exploração 

filosófica. 

 

Leitura crítica, pelo Grupo-

Turma, do artigo de Gettier 

“Is Justified True Belief 

Avaliação sumativa do 

estudo dos excertos das 

Meditações Cartesianas e do 

Tratado da Natureza 

Humana 

 

Avaliação formativa do 

organograma comparativo 

da teoria humeana e da 
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Gettier 

 

Apresentar a solução de 

Goldman para Gettier, com 

os respectivos contra-

argumentos 

 

Caracterizar a estrutura do 

acto de conhecer, através da 

bipolaridade objecto de 

conhecimento/do sujeito de 

conhecimento 

 

Explicar o método cartesiano 

para atingir a ciência 

 

Distinguir ideias claras 

distintas de ideias claras, 

integrando-as na teoria 

epistémica cartesiana  

 Ciência e 

construção – 

validade e 

verificabilidade das 

hipóteses 

 A racionalidade 

cientifica e a 

questão de 

objectividade 

Conceitos: 

 Conhecimento 

 Sujeito do 

conhecimento 

 Objecto do 

conhecimento 

 Linguagem 

 Realidade 

 Racionalidade 

cientifica 

 Conhecimento 

vulgar/conheciment

o cientifico 

 Hipóteses: 

verificabilidade das 

hipóteses – 

verificabilidade e 

falsificabilidade 

 Teoria cientifica 

 Objectividade 

Knowledge?” 

 

Exposição da definição de 

conhecimento de Goldman e 

dos seus contra-argumentos. 

 

Exposição de estrutura do 

acto de conhecer. 

 

Leitura critica, pelo Grupo-

Turma,  de excertos das 

Meditações Cartesianas, 

organizada em grupos de 

três alunos, onde será 

fornecido um guião de 

orientação de estudo do 

texto 

 

Leitura critica, pelo Grupo-

Turma, de excertos do 

Tratado da Natureza 

Humana, organizada em 

teoria cartesiana 

 

Avaliação sumativa da 

dissertação sobre Ciência, 

somatória da sua 

apresentação oral e da sua 

produção escrita, onde cada 

aluno do grupo deve 

identificar a parte que 

redigiu 
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Explicitar as provas 

cartesiana de Deus 

 

Explicitar o papel de Deus 

realismo cartesiano 

 

Caracterizar o papel das 

ideias e das impressões no 

sistema epistémico humeano 

 

Explicitar a noção de 

causalidade, integrando-a no 

sistema epistémico humeano 

 

Integrar o papel do 

raciocínio indutivo na teoria 

epistémica humeana, 

salientando as suas 

fragilidades, identificadas 

cientifica grupos de três alunos, onde 

será fornecido um guião de 

orientação de estudo do 

texto 

 

O resultado desses trabalhos 

são expostos à turma, para 

que esta critica e organize 

toda a informação estudada 

pela turma 

 

Comparação das duas 

teorias entre si, através de 

um organograma 

comparativo, feito pelos 

alunos 

Será pedido um trabalho de 

disssertação caracterizador e 

valorizador da Ciência, 

realizado por grupos de três 

alunos, onde num primeiro 

momento deverá ser 

entregue uma planificação 
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por Hume 

 

Comparar a teoria humeana 

com a teoria cartesiana 

 

Distinguir senso comum de 

conhecimento cientifico 

 

Caracterizar o modelo 

nomológico da explicação 

cientifica 

 

Relacionar o método 

cientifico com a indução 

 

Comparar o critério 

cientifico de verificabilidade 

com o critério de 

falsificabilidade 

desse trabalho 

 

Esse trabalho deverá ser 

apresentado à turma e 

deverá ter uma produção 

escrita, onde a parte de cada 

aluno deverá ser identificada 

 

 

Recursos 

Excertos de Meditações 

Cartesianos 

 

Excertos de Tratado da 

Natureza Humana 

 

“Is Justified True Belief 

Knowledge?” de Gettier 

 



lix 
 

 

Comparar a teoria cientifica 

de Popper com a teoria de 

Kuhn sobre a evolução da 

ciência 

 

Bibliografia 
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ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRAFLORES 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Planificação de Filosofia do 10º. Ano – II A acção humana e os valores 

Ano lectivo 2010-2011 
 

Competências gerais Objectivos gerais Conteúdos Estratégias Avaliação 

Capacidade de 

conceptualização 

 

Capacidade de 

problematização 

 

Leitura crítica de textos com 

teor abstracto 

 

Capacidade de debate e 

negociação de posições 

Distinguir acção de 

acontecimento 

 

Caracterizar a rede 

conceptual da acção 

 

Caracterizar as 

condicionantes da acção 

 

Distinguir condicionantes da 

acção físico-biológicas e 

Temas 

 A rede conceptual da 

acção 

 Determinismo e 

liberdade na acção 

humana 

 Valores e valoração 

– a questão dos 

critérios valorativos 

 Valores e cultura – a 

diversidade e o 

diálogo entre 

culturas 

 A intenção ética e a 

norma moral 

Num primeiro momento, 

deverá haver uma 

investigação em dicionários 

de Filosofia sobre os  

conceitos de “acção”, de 

“agente” e de “acto 

humano”. Seguidamente, os 

alunos deverão discutir o 

que entenderam da sua 

pesquisa, explicando por 

palavras suas estes 

conceitos. A melhor 

definição, chegada por 

crítica filosófica realizada 

Avaliação sumativa do 

exercício argumentativo a 

partir da análise de dilemas 

morais. 

 

Avaliação formativa dos 

organogramas respectivos 

às teorias utilitarista, 

deontológica, contratualista 

e naturalista. 

 

Avaliação sumativa da 
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teóricas 

 

Pesquisa e selecção de 

informação 

 

Capacidade de 

argumentação de uma 

posição teórica 

 

Leitura crítica da linguagem 

icónica 

 

 

 

 

 

condicionantes histórico-

culturais 

 

Relacionar a experiência 

pessoal com os valores 

 

Caracterizar os valores como 

guias de acção 

 

Extrapolar a experiência 

pessoal valorativa como 

uma experiência universal 

humana formal , ainda que 

materialmente díspar 

 

Distinguir moral de ética 

 

Distinguir intenção ética de 

norma moral 

 A necessidade de 

fundamentação da 

moral – análise 

comparativa de duas 

perspectivas 

filosóficas 

 Ética, direito e 

política 

 A experiência e juízo 

estéticos 

 A criação artística e 

a obra de arte 

 A Arte: produção e 

consumo, 

comunicação e 

conhecimento 
 

Conceitos 

 Razões 

 Fins 

 Intenções 

 Projectos de acção 

 Motivos 

 Desejos 

 Deliberação 

 Decisão 

 Condicionantes 

físico-biológicas 

pelo Grupo-Turma, deverá 

ser assumida doravante nas 

discussões.  

Seguir-se-á uma 

caracterização da rede 

conceptual da acção e das 

condicionantes da acção 

através de aulas expositivas. 

 

O Grupo-Turma fará uma 

leitura e análise de excertos 

sobre determinismo de 

“Ensaio Premiado Sobre o 

Livre-Arbítrio” de 

Schopenhauer e de Ética de 

Espinosa. 

 

O Grupo-Turma fará uma 

Leitura e análise de um 

excerto de O Existencialismo 

é um Humanismo de Sartre a 

propósito do liberalismo. 

dissertação sobre uma obra 

de arte. 

 

Avaliação sumativa a partir 

de dois testes avaliativos. 
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Articular o si mesmo, com os 

outros e com as instituições 

 

Comparar a teoria ética 

utilitarista com a teoria  

ética deontológica 

 

Explicitar o conceito de 

filosofia de direito e filosofia 

politica 

 

Explicitar o conceito de 

justiça e o conceito de 

estado 

 

Comparar a teoria 

naturalista com a teoria 

contratualista 

 

 Condicionantes 

histórico-culturais 

 Liberdade 

 Agente 

 Valor 

 Preferência 

valorativa 

 Critério valorativo 

 Cultura 

 Moral 

 Ética 

 Normas 

 Liberdade moral 

 Responsabilidade 

 Consciência moral 

 Consciência cívica 

 Direito 

 Política 

 Estado 

 Sociedade civil 

 Liberdade politica 

 Justiça social 

 Equidade 

 Estética 

 Arte 

 Filosofia da Arte 

 Objecto artístico 

 Artista 

 Obra de arte 

 

A propósito do 

compatibilismo, o Grupo-

Turma analisará um  excerto 

de “Liberdade e 

Necessidade” de Ayer e de 

Mentes, Cérebros e Ciência 

de Searle. 

 

Seguidamente, os alunos 

deverão analisar dois 

dilemas morais (o dilema de 

Heinz sugerido por Kohlberg 

e o dilema moral que a 

personagem de Heitor lidou, 

na Ilíada), em que haja um 

conflito de valores, 

justificando as suas 

respostas com uma 

argumentação a seu favor 

numa composição escrita. 

 

Aulas expositivas sobre o 

relativismo cultural e os seus 
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Expor a teoria da justiça de 

Rawls 

 

Expor o contra-argumento 

de Nozick ao principio da 

diferença de Rawls 

 

Diferenciar o conceito de 

juízo estético do juízo de 

gosto 

 

Distinguir o conceito de 

sublime do conceito de belo, 

definindo-os 

 

Aplicar o conceito de belo e 

de sublime a obras artísticas 

e a experiências estéticas 

 

Explicitar a dificuldade em 

 Mimese 

 Arte como expressão 

 Arte como forma 

 Teoria hedonista do 

objecto artístico 

 Teoria do objecto 

artístico como 

comunicação 

 Teoria cognitivista 

do objecto artístico 

 Teoria moralista do 

objecto artístico 

argumentos a favor e contra, 

e sobre a teoria dos 

mandamentos divinos e os 

seus argumentos a favor e 

contra. 

 

A partir de textos 

seleccionados de 

Utilitarismo de Mill e da 

Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes, 

analisar e caracterizar as 

teses dos autores. Nessa 

análise, os conceitos de 

“ética”, “moral”, “norma” e 

“intenção” serão 

distinguidos, 

oportunamente. 

 

Os alunos devem fazer um 

organograma para cada 

autor e depois devem 

compará-los numa discussão 

realizada pelo Grupo-Turma. 
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definir arte, obra artística e 

artista 

 

Explicar a teoria mimética da 

Arte, segundo Platão e 

segundo Aristóteles, 

apontando diferenças entre 

eles 

 

Explicar a teoria da arte 

como expressão, segundo 

Tolstoy 

 

Explicar a teoria da arte 

como forma 

 

Criticar as três teorias 

artísticas 

 

Distinguir as várias correntes 

 

O mesmo exercício deverá 

ser feito para as teorias 

naturalista e contratualista. 

 

Seguir-se-á uma exposição 

da teoria de justiça de Rawls 

e a subsequente crítica de 

Nozick. 

 

Análise dos juízos estéticos a 

partir de uma visita a um 

sítio que reúna uma 

natureza bucólica a uma 

natureza sublime, 

analisando a partir daí a 

noção de belo e a noção de 

sublime. Para comparar o 

estético com o juízo de 

gosto, haverá uma análise 

do piquenique que os alunos 

levam, comparando-a com o 

cenário onde se encontram. 
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sobre a obra artística 

 

Relacionar a indústria com a 

arte, especialmente no 

contexto da arte 

contemporânea 

 

 

 

 

Numa visita de estudo a um 

museu, os alunos serão 

expostos a obras de arte que 

ilustrem os dois sentimentos 

estéticos, devendo 

seleccionar uma obra para 

cada sentimento e dissertar 

sobre ela, justificando a sua 

escolha. 

 

Análise, em aula, de obras 

de arte que ilustrem uma 

concepção mimética da 

realidade e que ilustrem 

uma teorização conceptual 

da realidade. A partir dessa 

análise, teorizar sobre o que 

pode ser a arte. 

 

Finalmente, expor aos 

alunos algumas teorias 

sobre o objecto artístico e 

sobre a Arte: a cognitivista, a 
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hedonista, a moralista, a 

teoria da arte como 

comunicação  e a teoria 

esteticista. A partir desta 

exposição, será pedido ao 

aluno uma dissertação sobre 

a função ou papel da arte 

para o Homem. 

 

Recursos 

Arthur Schopenhauer, 

“Ensaio Premiado Sobre o 

Lívre-Arbítrio”, 1840, trad. 

de Desidério Murcho, p.42. 

 

Bento de Espinosa, Ética, 

1677, trad. de Desidério 

Murcho, IIP48, IIIP2. 

 

Jean Paul-Sartre, O 

Existencialismo é um 

Humanismo, 1946, trad. de 
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Vergílio Ferreira (adaptada), 

pp.213-214, 227-229. 

 

A.J. Ayer, “Liberdade e 

Necessidade”, 1954, trad. de 

Desidério Murcho, pp. 282 – 

284. 

 

John Searle, Mentes, 

Cérebros e Ciência, 1984, 

trad. de Desidério Murcho, 

pp. 97-98. 

 

Excertos de Utilitarismo de 

John-Stuart Mill 

 

Excertos de Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes 

de Immanuel Kant 
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Escola Secundária de Miraflores 

 

 

Teste de Avaliação  

 (Duração: 90min) 

 

Nome _________________________________________________________________ 

 

Ano _____ Turma _____ Nº _____ Data ___/___/___ Classificação _______________ 

 

VERSÃO A 

 

Grupo I 

I. Seleccione a opção correcta: 

1. Segundo Rawls, a “posição original” é um exercício imaginativo onde se avaliam os 

princípios de justiça: 

a) conforme o maior ou menor mérito dos membros da sociedade 

b) numa situação que garante imparcialidade da sua avaliação 

c) conforme o maior ganho monetário de cada um dos membros da sociedade 

d) tratando todos os membros de igual modo 
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2. O princípio da liberdade, segundo Rawls, significa que todos os indivíduos de uma 

sociedade: 

a) lutam pela sua liberdade pessoal 

b) têm as mesmas liberdades básicas 

c)  começam por ser livres, mas deixam de o ser, porque a sociedade limita a liberdade 

d) podem fazer o que quiserem 

 

3. Segundo Rawls, o princípio de oportunidade justa afirma que: 

a) as desigualdades na distribuição da riqueza são aceitáveis, porque dependem das 

qualidades de quem ganha mais 

b) as oportunidades de exercício livre de opções devem ser concedidas a quem tem 

mais posses financeiras 

c) as desigualdades na distribuição da riqueza são aceitáveis apenas na medida em que 

resultam de uma igualdade de oportunidades 

d) as desigualdades na distribuição da riqueza são totalmente aceitáveis 

 

4. Segundo Rawls, o princípio da diferença afirma que: 

a) aqueles que têm mérito para tal, devem ser diferenciados daqueles que não possuem 

tal mérito 

b) ninguém deve ser diferenciado na distribuição de bens 

c) a diferenciação de benefícios monetários deve favorecer os mais pobres, para uma 

maior equidade social 

d) alguns devem ser diferenciados face a outros, dependendo da opinião da maioria da 

comunidade onde se integram 

 

5. De acordo com Rawls, o princípio da liberdade tem prioridade sobre os outros 

princípios porque: 

a) é mais importante sermos livres do que sermos justos 

b) não se pode violar as liberdades individuais para adquirir benefícios económicos ou 

sociais 

c) do principio da liberdade, seguem-se todos os outros princípios 

d) os outros princípios têm pouca relevância, na teoria do filósofo 

 

 

6. Um juízo estético, segundo Kant, é: 

a) Um juízo moral 
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b) Um juízo de facto 

c) Um juízo subjectivo 

d) Um juízo cognitivo 

 

 

7. A Estética é o estudo: 

a) do belo e do sublime, apenas 

b) do bem e do mal 

c) das sensações 

d) das formas de se ser mais belo 

 

 

II.  

 

1. Explique a afirmação: para Kant o juízo estético é subjectivo. 

2. Explicite o conceito de “sublime” na filosofia kantiana. 

 

Grupo II 

 

1. Leia o seguinte texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Utilizando o texto, clarifique o conceito de “interesse”.  

4. Caracterize as condições para a formulação de juízos sobre o belo. 

 

 

«Ora, se a questão é saber se algo é belo, então não se quer saber se a nós ou 

a qualquer outra pessoa importa, ou possa importar, algo da existência da 

coisa, mas antes como ajuizamos essa coisa na mera representação do 

objecto em mim é acompanhada de prazer, por indiferente que eu possa ser 

em relação à existência da coisa, mas antes como ajuizamos essa coisa na 

mera contemplação (intuição ou reflexão). *…+ O que se quer saber é 

somente se a mera representação do objecto em mim é acompanhada de 

prazer, por indiferente que eu possa ser em relação à existência do objecto 

desta representação. É claro que se trata do que faço dessa representação 

em mim mesmo, e não daquilo em que dependo da existência do objecto, 

para dizer que ele é belo e para provar que tenho gosto. Todos temos de 

reconhecer que o juízo sobre a beleza ao qual se mistura o mínimo de 

interesse é muito faccioso e não é um juízo de gosto puro. Não se tem de 

simpatizar minimamente com a existência da coisa, mas, pelo contrário, ser 

completamente indiferente a esse respeito para, em matéria de gosto, 

desempenhar o papel de juiz.» 

 

Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo, 1790, trad. adaptada de 

António Marques e tal, §2. 
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Grupo III 

 

1. Considere o seguinte texto. 

«O que há no objecto estético que causa a reacção emocional? Talvez seja alguma 

qualidade específica intensa, na qual a nossa atenção está centrada quando estamos 

perante a obra. De facto, alguns dos termos afectivos são […] muitas vezes 

enganadores, pois são realmente sinónimos de termos descritivos: querem dizer que o 

objecto tem certas qualidades específicas num grau de intensidade apreciável. E, nesse 

caso, é claro que a razão já não é afectiva, mas objectiva.» 

Monroe Beardsley, Estética, 1958, trad. de Aires Almeida, 

pp.457. 

 

1.1. Beardsley considera que as razões afectivas são, por si só, inadequadas 

para a formulação de um juízo estético. Justifique esta posição. 

1.2. Caracterize os vários tipos de juízos estéticos, segundo 

Beardsley. 

 

 

Grupo IV 

1. Considere a seguinte obra de arte. 

 

 

1.1. Em que medida a pintura pode ser explicada, a partir de uma das teorias sobre a arte 

que estudou? 

1.2. Apresente um contra-argumento à teoria mimética. 

1.3. Para Tolstoi a arte é uma forma de comunicação. Justifique. 
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Cotações 

Grupos Itens Cotações 

I 
I. 7 x 5 = 35 

II. 8 x 5 = 40 

II 
1.1. 1 x 30 = 30 

III 1.1. 1 x 15 = 15 

1.2. 1 x 15 = 15 

IV 1.1. 1 x 25 = 25 

1.2. 1 x 20 = 20 

1.3. 1 x 20 = 20 

Total:                                                                         200 pontos 
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Escola Secundária de Miraflores 

Teste de Avaliação  

 (Duração: 90min) 

Nome _________________________________________________________________ 

 

Ano _____ Turma _____ Nº _____ Data ___/___/___ Classificação _______________ 

VERSÃO A 

Grupo I 

 

I. Seleccione a opção correcta: 

1) O racionalismo defende a posição segundo a qual a fonte principal do conhecimento 

é: 

a) o raciocínio dedutivo 

b) a experiência 

c)  o raciocínio indutivo  

d)  a posteriori 

 

2) O empirismo é a tese de que a fonte principal do conhecimento é: 

a) o raciocínio indutivo 

b)  a razão 

c) o raciocínio dedutivo 
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d)  a priori 

 

3) Hume e Descartes tinham em comum: 

a) o fundacionismo 

b) o racionalismo 

c) o empirismo 

d) o cepticismo mitigado 

 

4) O senso comum consiste em crenças: 

a) amplamente partilhadas pelos seres humanos 

b) injustificadas pela experiência quotidiana 

c) sem qualquer tradição de transmissão 

d) submetidas a um exercício crítico 

 

5) A ciência difere do senso comum, na medida em que: 

a) é um corpo de conhecimentos sistematizado 

b) é um corpo de conhecimentos que provém de fontes empíricas 

c) parte de necessidades práticas da vida humana 

d) é um corpo de conhecimentos pouco organizado 

 

6) Uma afirmação empiricamente verificável é: 

a) uma afirmação cujo valor de verdade pode ser estabelecido através da 

observação 

b) uma afirmação cujo sentido é absurdo 

c) uma afirmação cujo valor de verdade é observado na prática 

d) por exemplo, qualquer lei da natureza 

 

7) Uma afirmação empiricamente falsificável é: 

a) uma afirmação empiricamente verificável 

b) uma afirmação empiricamente comprovável 

c) uma afirmação cuja verdade foi demonstrada 

d) uma afirmação incompatível com algumas observações possíveis 
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8) O indutivismo defende que: 

a) a observação é imparcial 

b) a observação é parcial 

c) a observação parte de dados descriminados 

d) se deve formular hipóteses para observar dados empíricos 

e)  

II. Considere as seguintes afirmações: 

a) Todos os gatos são felinos. 

b) Deus existe. 

c) Existem pessoas com cabelo castanho. 

 

1. Quais destas afirmações são verificáveis? Justifique a sua resposta. 

Grupo II 

 

  «Num primeiro tempo, o homem da ciência constrói cenários, hipóteses ou teorias, que 

são outras tantas tentativas com vista a resolver inúmeros problemas que a complexidade do 

universo lhe sugere. 

Num segundo tempo, o homem da ciência submete as suas tentativas ou conjecturas a 

testes apertados e sistemáticos que se revelarão tanto mais fecundos, quanto conseguirem 

refutá-las ou declará-las falsas. 

Por fim, a aplicação do método de tentativa e erro implica, por parte do homem de 

ciência, uma renúncia às certezas individuais e uma aceitação sem reservas de que as suas 

próprias conjecturas sejam publicamente debatidas e combatidas no seio da comunidade 

cientifica (intersubjectividade).» 

Jean Baudouin, Karl Popper, Lisboa, Ed.70, 1992, pp.29-30. 

 

1.1. Explique os três momentos do método científico falsificacionista 
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1.2. Como se estabelece a objectividade no método falsificacionista? 

Grupo III 

1. Tendo em conta o seguinte texto: 

 

«Dado que a aplicação de leis científicas implica a antecipação de sucessos futuros, 

Popper não tem razão quando defende que a indução é desnecessária. Mesmo que os 

cientistas não antecipem indutivamente o futuro (o que, obviamente, é falso), as 

pessoas que aplicam as leis e teorias científicas fazem isso. E “não faça induções” 

dificilmente seria um conselho razoável a dar-lhes.» 

Hilary Putnam, A Corroboração de Teorias, 1978, trad. de Pedro Galvão, p.122. 

1.1. Explique a crítica que Putnam faz a Popper. 

1.2. Explicite os três momentos do método indutivista. 

 

Grupo IV 

1. Leia o seguinte texto. 

 

 «Podemos dizer que o crescimento do nosso conhecimento é o resultado de um processo muito 

parecido com aquilo a que Darwin chamou “selecção natural”, ou seja, da selecção natural das 

hipóteses: o nosso conhecimento consiste em cada momento, naquelas hipóteses que 

mostraram a sua aptidão comparativa ao sobreviver até agora na sua luta pela existência, 

uma luta competitiva que elimina hipóteses inaptas.» 

Karl Popper, Conhecimento Objectivo, 1972, trad. de Paula Mateus, p.261. 

 

1.1. Em que medida é que a teoria darwiniana de “selecção natural” se equipara ao 

falsificacionismo? 

1.2. Como evolui a Ciência, segundo Popper? 

1.3. Qual a relação entre “verdade” e “ciência” para Popper. 
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COTAÇÕES: 

 

Grupos Itens Cotações 

I 
I. 8 x 5 = 40 

II. 3 x 10 = 30 

II 
1.1. 1 x 20 = 20 

1.2. 1 x 15 = 15 

III 1.1. 1 x 15 =15 

1.2. 1x20=20 

IV 1.1 1x20 = 20 

1.2 1x20 = 20 

 1.3. 1 x 20 = 20 

Total:                                                                         200 pontos 
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ANEXO F 

Planificação de Actividades do 

Núcleo de Estágio 
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Escola Secundária de Miraflores 

Ano lectivo 2010/2011 

Plano Anual de Actividades do Núcleo de Estágio de Filosofia 

 

Actividade 

Objectivos 
LOCAL 

Dinamizadores DESTINATÁRI

OS 
DATA 

Aulas abertas de Yoga 

- Compreender as bases éticas (Yamas e Niyamas) para uma 

vida de não-violência, autenticidade e de auto-superação. 

- Tornar consciente a forma de respirar, através de exercícios 

de pránáyama, tendo em vista uma harmonização energética. 

- Desenvolver a flexibilidade física, mental e emocional, 

através da prática de ásanas, adaptados à condição física de 

cada aluno. 

 

Sala C6 

 

 

 

 

Professora Alice 

Santos 

Comunidade 

Escolar 

Ao longo do 

ano lectivo 
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Ciclo de cinema 

- Desenvolver a sensibilidade estética e artística através do Cinema. 

- Interpretar, através da descodificação e da análise, a linguagem 

audiovisual. 

- Extrapolar, a partir do filme, utilizado como um texto, as 

consequências e os corolários implícitos no filme. 

- Criticar o tema filosófico analisado no filme a partir da síntese 

anterior. 

 

Sala da E.S.M a 

designar 

 

Professora Alice 

Santos e estagiários 

Álvaro Almeida e 

Joanna Melo 10.º e 11º anos 
Ao longo do 

ano lectivo 

Palestra “A 

Sexualidade na 

adolescência numa 

abordagem 

epistemológica” 

 

- Conhecer a sexualidade na adolescência. 

- Reflectir sobre a questão da sexualidade. 

ESM 

 

 

Professora Doutora 

Manuela Costa, da 

Universidade 

Lusófona de Ciências 

e Tecnologias 

10º e 11.º Anos 

18 de 

Novembro de 

2010 

Se
m

an
a 

d
a 

Es
co

la
 

 

Discussão de tema seleccionado – “Voluntariado” –, de forma a 

sensibilizar a comunidade escolar para os problemas e 

possibilidades envolvidos neste tipo de participação na vida pública 

e social. 

 

 E.S.M. – Ludoteca 
Dr.ª Paula Reis e 

Carolina Meixeiro 

(11.º C1) 

 

Comunidade 

Escolar 
5 de Abril 

Prática Filosófica, a partir do visionamento de um filme 

seleccionado, com o objectivo de aplicar e desenvolver 

competências de identificação e análise de problemas 

subordinados a um tema, bem como competências de discussão e 

diálogo. 

 

E.S.M. – Ludoteca 

Professora Alice 

Santos e estagiários 

Álvaro Almeida e 

Joanna Melo 

 

Comunidade 

Escolar 
7 de Abril 

Palestra – “A Filosofia no Feminino”, no contexto de uma reflexão 

sobre o pensamento autónomo e crítico das mulheres na história 

da filosofia e da cultura, que aborda também a diferença de sexo e 

o papel dessa distinção no quadro antropológico e existencial. 

 

E.S.M. – Biblioteca 
Prof.ª Dr.ª Luísa 

Ribeiro Ferreira 

 

Comunidade 

Escolar 

8 de Abril 
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Visita de estudo à 

Mesquita de Lisboa e 

à Fundação Calouste 

Gulbenkian 

- Aplicar conteúdos dos valores religiosos e valores estéticos. 

- Vivenciar a tolerância religiosa. 

- Colocar-se no lugar do outro. 

- Apreciar o Belo como factor de abertura à diferença. 

 

 

Mesquita de 

Lisboa/Fundação 

Calouste Gulbenkian 

Professoras Alice 

Santos, Filomena 

Santos, Isabel Costa 

Neves, Rita Abecasis, 

e Professores 

estagiários Álvaro 

Almeida e Joanna 

Melo. 

 

 

 

10.º E2 e 10.º H1 

26 de Abril 

Acção de Formação: 

“Portfolio Escolar – 

uma metodologia de 

avaliação de 

competências” 

- Considerar a metodologia de avaliação de competências através 

da elaboração de um portfolio. 

- Identificar os momentos de elaboração do portfolio, no contexto 

da implementação do Trabalho de Projecto Curricular na sala de 

aula. 

- Integrar o desenvolvimento do currículo no processo 

ensino/aprendizagem. 

- Avaliar a elaboração de modelos de portfolio classificados em 

diversos níveis. 

 

 

 

E.S.M. - Biblioteca 
Professor Roque 

Antunes 

 

 

 

Corpo Docente 6 de Junho 

 

 


