Assunto: Concurso Ensaio Filosófico no Ensino Secundário
Ex.mo(a). Senhor(a)
Diretor(a) da Escola/
Agrupamento de Escolas

O Dia Mundial da Filosofia é assinalado, desde 2005, na terceira quinta-feira de cada mês
de novembro. Após a II.ª Guerra Mundial, foi convicção da UNESCO de que a Filosofia
tinha um papel moral e político fundamental. Por isso, foi considerado prioritário o apoio
ao desenvolvimento do pensamento filosófico, quer criando condições para o contacto e
a partilha entre filósofos quer através da publicação de livros e outros documentos que
permitissem a disseminação da filosofia. Mas, foi também solicitado à Filosofia que
desempenhasse um papel na consciencialização da opinião pública da importância dos
direitos humanos, em particular através da consolidação do ensino da Filosofia.
Promovido pela Associação de Professores de Filosofia (Apf), em parceria com a Rede de
Bibliotecas Escolares, é lançado no dia 17 de novembro, Dia Mundial da Filosofia, a 3.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.

Apenas será admitido a concurso um Ensaio por Agrupamento/Escola Secundária, pelo que
cada Escola deverá organizar-se no sentido de selecionar o trabalho que considere ser o
mais adequado. 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 2017, serão
apreciados por um júri constituído por:
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•
•
•

um representante da Direção da Apf;
um representante da Rede de Bibliotecas Escolares
um professor de Filosofia do ensino secundário.

Indica-se a consulta do Regulamento do concurso, anexo a este ofício.
Qualquer esclarecimento adicional sobre o concurso pode ser solicitado através do e-mail:
dir.apfilosofia@gmail.com.

No âmbito do protoloco estabelecido entre a Apf e a RBE, as escolas concorrentes,
independentemente do resultado final do concurso, poderão solicitar a título gratuito, no
momento do envio do Ensaio a concurso, e contra pagamento dos portes, até oito das
publicações Apf em papel, as quais serão enviadas para o endereço indicado pelas escolas.
Para selecionar as publicações e comunicações pretendidas, ver secção de publicações em
www.apfilosofia.org.

Agradecemos, desde já, toda a colaboração da Direção e do Professor Bibliotecário.
Cumprimentos,
Isabel Maria Rodrigues Bernardo
Presidente da Direção da Associação de Professores de Filosofia
http://www.apfilosofia.org/
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