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Objetivos Gerais

Unidades Didáticas

Períodos / Aulas

Avaliação

III - RACIONALIDADE ARGUMENTATIVA E FILOSOFIA
Domínio cognitivo
Proporcionar instrumentos necessários para o exercício pessoal
da razão, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio,
da reflexão e da curiosidade científica.
Apropriar-se progressivamente da especificidade da Filosofia.
Reconhecer o contributo específico da Filosofia para o
desenvolvimento de um pensamento informado, metódico e
crítico e para a formação de uma consciência atenta, sensível e
éticamente responsável.
Distinguir a racionalidade filosófica de outros tipos de
racionalidade.

1. Argumentação e lógica formal (opção pela abordagem
segundo o paradigma da lógica aristotélica).

2. Argumentação e retórica.
2.1. O domínio do discurso argumentativo – a procura de
adesão do auditório.
2.2. O discurso argumentativo – principais tipos de
argumentos e falácias informais.
3. Argumentação e Filosofia.

Desenvolver um pensamento autónomo que permita a
elaboração de sínteses reflexivas pessoais, construtivas e
abertas.

3.1. Filosofia, retórica e democracia.
3.2. Persuasão e manipulação ou os dois usos da retórica.
3.3. Argumentação, verdade e ser.

Domínio das atitudes e valores
Promover hábitos e atitudes fundamentais ao desenvolvimento
cognitivo, pessoal e social.
Desenvolver um quadro coerente e fundamentado de valores.
Proporcionar oportunidades favoráveis ao desenvolvimento de
um pensamento ético- político crítico, responsável e
socialmente comprometido.

Formativa
(oral e escrita no
contexto sala de
aula)

1.1. Distinção validade – verdade.
1.2. Formas de inferência válida.
1.3. Principais falácias.

1º
Período
Questionários
(27 aulas de 90
min.)

Sumativa

Nesta unidade didática será introduzido o Projeto de
Educação Sexual da Turma (Artigo7º).

IV – O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA
1. Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva.
1.1. Estrutura do acto de conhecer.

Participação oral

Proporcionar meios adequados ao desenvolvimento de uma
sensibilidade cultural e estética.

IV – O CONHECIMENTO E A RACIONALIDADE CIENTÍFICA E
TECNOLÓGICA

Proporcionar situações orientadas para a formulação de um
projeto de vida próprio, pessoal, cívico e profissional,
contribuindo para a construção de um diálogo próprio com
uma realidade social em profundo processo de transformação.

1. Descrição e interpretação da atividade cognoscitiva.
1.2. Análise comparativa de duas teorias explicativas do
conhecimento.

2º
Período

(22 aulas de 90
min.)

Exercícios Escritos
de Aplicação de
Conhecimentos

2. Estatuto do conhecimento científico.
Contribuir para uma compreensão ética da sexualidade
humana.
Desenvolver atitudes de discernimento crítico perante a
informação e os saberes transmitidos.
Contribuir para uma melhoria dos relacionamentos afetivosexuais entre os jovens.

Domínio das competências, métodos e instrumentos
Ampliar as competências básicas de discurso, informação.
Interpretação e comunicação.
Iniciar às competências específicas de problematização,
concetualização e argumentação.
Iniciar às competências de análise e interpretação de textos e à
composição filosófica.
Adquirir instrumentos cognitivos, conceptuais metodológicos
fundamentais para o desenvolvimento do trabalho filosófico e
transferíveis para outras aquisições cognitivas.

3. Temas/Problemas da cultura científico-tecnológica (Opção
por um tema/problema):
•

A industrialização e o impacto ambiental.

•

A tecnociência e a ética.

V- Unidade final – DESAFIOS E HORIZONTES DA FILOSOFIA
•

A Filosofia na cidade.

•

A Filosofia e o sentido.

3º
Período

(16 aulas de 90
min.)

Trabalho escrito
de
desenvolvimento
de um tema ou
Trabalho
monográfico.

(opção por um dos temas a escolher pelo docente da
disciplina.)
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