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Designação da Ação: Ensinar, Aprender e Avaliar Lógica em Filosofia 

Modalidade: Curso de Formação 

Duração: 25 horas 

Destinatários: Professores do Grupo 410 

 

Área de formação: A - Área da docência   

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-108306/20 

 

Razões justificativas da ação:  

A Lógica proposicional (LP) foi introduzida no Programa da disciplina de Filosofia em 1992. Contudo, verifica-se que são muito 

raras as escolas nas quais o grupo de docentes de Filosofia optou pela sua lecionação, preferindo claramente a lógica 

aristotélica (LA). A rejeição da LP pelo corpo docente é já uma prática antiga. Contudo, as recentes Aprendizagens Essenciais 

instauraram a LP como única opção de lecionação, tornando-a obrigatória em todas as turmas do 10.º ano. Acresce que as 

Aprendizagens Essenciais apontam para a sua operacionalização ao longo de todo o programa de Filosofia, tanto no 10.º como 

nos 11.º anos, o que implica uma mudança de práticas pedagógicas instituídas há largas décadas. Sendo a Lógica 

imprescindível na aprendizagem da Filosofia, continua a privilegiar-se um ensino académico, mas não operatório. Assim, e dada 

a obrigatoriedade da lecionação da LP logo no primeiro período do 10.º ano, torna-se imperioso dotar os professores de 

ferramentas de didáticas que lhes permitam ensinar conteúdos e desenvolver competências que, em alguns casos, não foram 

exigidos no curso de licenciatura de Filosofia, no âmbito da formação inicial. Constata-se igualmente que a oferta formativa em 

didática da LP é exígua, existindo poucos formadores disponíveis para a implementação de cursos de formação. 

 
Objetivos a atingir: 

• Operacionalizar os conceitos de tese, argumento, validade, verdade e solidez, usando-os como instrumentos críticos da 

filosofia. 

• Elaborar estratégias didáticas sobre as formas de inferência válidas.  
• Avaliar argumentos.  
• Utilizar diferentes tipos de argumentos formais e não formais na análise crítica do pensamento filosófico.  
• Aplicar o conhecimento de diferentes falácias formais e não formais na verificação da estrutura e qualidade argumentativas de 

diferentes formas de comunicação.  
• Desenvolver metodologias de trabalho para ensinar / aprender / avaliar a Lógica em Filosofia.  
• Utilizar ferramentas digitais para atividades de trabalho colaborativo/cooperativo.  
• Discutir: uma Lógica Utens ou Docens? 

  
 

Conteúdos da ação: 

• A racionalidade argumentativa da Filosofia e a dimensão discursiva do trabalho filosófico  
• Tese, argumento, validade, verdade e solidez.  
• Quadrado da oposição.  
• Formas de inferência válida.  
• Principais falácias formais. 

• O discurso argumentativo e principais tipos de argumentos e falácias informais  
• Problematizar o lugar da Lógica na Filosofia  
• Ensinar, aprender e avaliar: da avaliação das aprendizagens à avaliação para as aprendizagens.  
• Estratégias ativas de ensino; aprendizagem colaborativa e cooperativa; da avaliação das aprendizagens à avaliação para as 

aprendizagens.  
• Ensinar, aprender e avaliar com ferramentas didáticas digitais. 

 

Metodologias de realização da ação: 

• Formação presencial, com sessões de três a quatro horas, numa sala equipada com computador e videoprojector. Os 
formandos deverão ser portadores do seu próprio dispositivo: computador, tablet ou smartphone. Cada sessão terá uma 
componente de exploração teórica, a que se segue o desenvolvimento de um trabalho prático e discussão. 

• Disponibilização aos formandos dos recursos utilizados em sessão, bibliografia complementar e toda a documentação de 
suporte da formação através de plataforma digital.  

• Aplicação prática pelos formandos dos conteúdos teóricos na exploração dos conteúdos programáticos da disciplina de 
Filosofia e na criação de atividades de aprendizagem.  

• Partilha cooperativa / colaborativa dos trabalhos dos formandos numa plataforma digital. 
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Regime de avaliação dos formandos:  

Em conformidade com o Despacho nº459/2015, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala 
de 1 a 10 valores, tendo como referente as seguintes menções:  

* Excelente – de 9 a 10 valores;  

* Muito Bom – de 8 a 8,9 valores;  

* Bom – de 6,5 a 7,9 valores;  

* Regular – de 5 a 6,4 valores;  

* Insuficiente – de 1 a 4,9 valores.  

Os critérios de avaliação adotados pelo CFEPO. Não são certificados formandos cuja assiduidade seja inferior a dois terços da 
duração da ação de formação, conforme o Artigo 5º do Despacho nº 459/2015. 

 

Bibliografia fundamental:  

• Branquinho, J & Murcho, D. (orgs.) (2001). Enciclopédia de termos lógico-filosóficos. Lisboa: Gradiva.  

• Copi, Irving (1982). Introduction to Logic. New York: Macmillan Publishing Co.  

• Faria, D. & Veríssimo, L. (2019). Lógica Proposicional e outras ferramentas para o trabalho filosófico. Lisboa: Edições Sebenta. 

• Fernandes, D. (s/d). Para um Enquadramento Teórico da Avaliação Formativa e da Avaliação Sumativa das Aprendizagens 
Escolares. Disponível no URL   https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/40370/1/DFernandes_Capi %cc%81tulo-
1.pdf?fbclid=IwAR3rgN2Wh3q4erdKOrYOX-rIqlB-OLxP_V6Apg19ISzHsEhav7iiOzpySMI 

• Hurley, Patrick (s/d). Logic – a concise introduction to Logic. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company 
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