Assunto: Concurso Ensaio Filosófico no Ensino Secundário

Ex.mo(a). Senhor(a) Diretor(a) de
Escola não Agrupada /
Agrupamento de Escolas

O Dia Mundial da Filosofia é assinalado, desde 2005, na terceira quinta-feira de cada mês de novembro. A
UNESCO considera prioritário o apoio ao desenvolvimento do pensamento filosófico, dada a importância deste na
consciencialização da opinião pública para a importância dos direitos humanos, em particular através da
consolidação do ensino da Filosofia.
Dinamizado pela Associação de Professores de Filosofia (Apf), em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, é
lançado no dia 18 de novembro, Dia Mundial da Filosofia, a 8.ª edição do concurso Ensaio filosófico no ensino
secundário, dirigido a todos os alunos do ensino secundário público e privado português, visando:
●

promover o interesse pela escrita e reflexão filosóficas;

●

realçar a importância da disciplina de Filosofia na formação geral dos alunos do ensino secundário;

●

consolidar nos alunos competências em literacia da informação;

●

divulgar o trabalho desenvolvido nas escolas do ensino secundário.

Serão admitidos a concurso quatro Ensaios por Agrupamento/Escola Secundária. Cada Escola deverá organizar-se
no sentido de selecionar os trabalhos que considere serem os mais adequados. Os Ensaios poderão ser elaborados
individualmente ou em grupo, até três alunos.
Todos os Ensaios submetidos a concurso devem ter, pelo menos, um professor orientador, devidamente
identificado.
Os Ensaios, cujo prazo de envio a concurso termina no dia 1 de junho de 2022, serão apreciados por um júri
constituído por:
●

um representante da Direção da Apf;

●

um representante da Rede de Bibliotecas Escolares;

●

um professor de Filosofia do ensino secundário.

Solicita-se a consulta do Regulamento do concurso AQUI
Qualquer

esclarecimento

adicional

sobre

o

concurso

pode

ser

solicitado

através

dir.apfilosofia@gmail.com.
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