
Cronograma 

OFICINA DE FORMAÇÃO 

Filosofia com Cinema 

para  

Crianças  

Destinatários:  Professores dos Grupos 100 e 

110 

Formadora: 
Maria Elsa da Fonseca Cerqueira 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600

-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até 20 de dezembro 2019, 

em  

https://forms.gle/J5hRKy2oLnZVGbJ86 

(Ação do plano de formação do AE de 

Amarante) 

Acreditação 

A Oficina de formação “Filosofia com Cinema 

para Crianças“, 50 horas (25 horas presenci-

ais mais 25 horas de trabalho autónomo), foi 

acreditada, na modalidade de Oficina de For-

mação, pelo CCPFC ao abrigo do RJFC, com o 

n.º de registo  CCPFC/ACC– 104923/19 

Local 

Escola Básica de Amarante 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 21-01-2020 17h30-20h30 3 

2 28-01-2020 17h30-20h30 3 

3 11-02-2020 17h30-20h30 3 

4 03-03-2020 17h30-20h30 3 

5 17-03-2020 17h30-20h30 3 

6 07-04-2020 17h30-20h30 3 

7 21-04-2020 17h30-20h30 3 

8 05-05-2020 17h30-21h30 4 

Total de horas 25h 

Efeitos para progressão 

 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico 

da Formação Contínua de Professores, a presente ação releva 

para efeitos de progressão em carreira de Professores dos Grupos 

100 e 110. 

Para efeitos de aplicação do artigo  9.º do Regime Jurídico da For-

mação Continua de Professores (dimensão científica e pedagógi-

ca), a presente ação releva para a progressão em carreira de Pro-

fessores dos Grupos 100 e 110. 

Local 



1. Possibilitar aos formadores, através da articula-

ção da filosofia com o cinema, uma pedagogia aber-

ta e inclusiva, reflexiva, crítica e criativa propiciado-

ra de habilidades de pensamento; 

2. Refletir filosoficamente sobre o que é a Infância e 

a adolescência e as suas especificidades; 

3. Aprender a olhar para melhor questionar; 

4. Fornecer as bases necessárias para a prática dia-

lógica, potenciadora do desenvolvimento interpes-

soal; 

5. Proporcionar a apreensão da indagação filosófica 

a partir de curta-metragens e a experiência da sua 

constituição. 

6. Desenvolver a consciência da necessidade da 

educação para a cidadania que articule a ética com 

a estética; 

7. Conhecer a pré-história do cinema; 

8. Manusear alguns instrumentos óticos; 

9. Desenvolver capacidades mentais, como pergun-

tas filosóficas, a partir de curtas metragens ou de 

fragmentos fílmicos; 

10. Divulgar curtas-metragens nacionais e estrangei-

ras. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

A Filosofia para crianças, mercê do seu pioneiro Matthew Lipman, funda
-se na narrativa literária (contos, fábulas) mas a 
narrativa não é específica das obras literárias. Segundo Jacques Aumont 
uma narrativa é “um conjunto organizado de 
significantes, cujos significados constituem uma história” (2005: 179). A 
especificidade da linguagem cinematográfica desvela uma dupla narrati-
va: a narrativa-história e a narrativa- discurso. 
A “Filosofia com Cinema para crianças” partirá da narrativa-discurso 
(tema, tipo personagens, ação/acontecimento, 
espaço e tempo) de uma curta-metragem criteriosamente selecionada 
para esse efeito rumo a um questionamento 
filosófico mais profundo. 
1- Apresentação da ação (1 hora) 
Objetivos, conteúdos, critérios de avaliação, trabalho a desenvolver. 
2 A génese do Cinema (4 horas) 
2.1. A Pré-história do Cinema: Manuseamento de alguns instrumentos 
(Flipbook, Taumatrópio, Praxinoscópio). 
2.2. Os primeiros registos fílmicos: “A Saída dos Operários da Fábrica 
Lumière”, Auguste e Louis Lumière (1895), “Saída 
do Pessoal Operário da Fábrica Confiança”, Aurélio das Paz dos Reis 
(1896). 
3. A génese da Filosofia para Crianças (6 horas) 
A) Matthew Lipman e os pressupostos da Filosofia para crianças. 
3.1. A comunidade de investigação filosófica (CIF) enquanto prática 
pedagógica. 
3.2. O papel do estímulo e do diálogo na CIF. 
3.3. O pensamento multidimensional: criativo, crítico e cuidador” segun-
do M. Lipman. 
B) Walter Kohan e a desconstrução dos três mitos sobre a infância. 
4.¬ Filosofia com Cinema para Crianças: Abordagem metodológica (9 
horas) 
4.1. Contemplar uma curta-metragem: uma experiência estética e ética. 
Exemplos. 
4.2. O papel da práxis dialógica na comunidade de investigação sobre a 
narrativa-história do filme. 
5. A prática dialógica e colaborativa potenciadora da educação do olhar 
para aprender a pensar. (5 horas) 
5.1. Análise e apresentação de trabalho de grupo a partir de curtas-
metragem. 
5.2 (Trabalho autónomo) 
Exploração ou descoberta do pensar ao agir (fazer) a partir de sugestões 
de curtas-metragens tendo em conta temas versus problemas do micro 
e macrossistemas dos alunos e das escolas mediante a prática pedagógi-
ca das sessões de Filosofia com Cinema para crianças. 
- Planificação, construção, operacionalização e aplicação de um guião de 
análise fílmica e de exploração filosófica; 
- Partilha de práticas e sua análise (potencialidades versus constrangi-
mentos); 
- Avaliação do trabalho autónomo. 

 

         Regime de avaliação dos formandos  do CFAE 
de Amarante e Baião.  
 
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões 

previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de pre-

sença, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obediência 

ao disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua 

tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  

 PARTICIPAÇÃO 
(2 VALORES) 

 Rigor das  

intervenções 

 Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

 TRABALHO  

AUTÓNOMO 
(4 VALORES) 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

TRABALHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 
(4 VALORES) 

 Estrutura 

 Rigor  

científico e 

pedagógico 

 Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


