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Caderno do Aluno

1

Equilíbrio entre a clareza da linguagem
e o rigor filosófico

Texto didático claro, fornecendo uma
explicação acessível, sem pressupor
conhecimentos que os alunos não têm.

Notas ao longo do texto didático:
• esclarecem termos que o aluno
pode desconhecer;
• fornecem informações adicionais;
• reforçam ideias.
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Dúvida Metódica

Exertos de textos filosóficos,
curtos e compreensíveis que
apoiam a explicação.

Evidencia a relação dos problemas filosóficos
com a vida humana e as vivências dos alunos.
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Imagens relevantes

Imagens compreensíveis, estimulantes e
informativas. Cada imagem é acompanhada
de uma questão promotora da reflexão.
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Dúvida Metódica

p.174

BANCO DE IMAGENS na Aula Digital
inclui todas as imagens do manual
para projeção e exploração em sala
de aula. Disponível também em
formato PPT.

p.118
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Utilização de instrumentos
facilitadores da compreensão

Esquemas, tabelas, clarificação de conceitos,
sínteses e exemplos ilustrados.

BANCO DE ESQUEMAS
INTERATIVOS na Aula Digital
inclui todos os esquemas
do manual para projeção e
exploração em sala de aula.
Disponível em formato PPT.
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Dúvida Metódica

CriticarŜĕČıĕƧëÑ
analisar, examinar, avaliar
(e não necessariamente dizer
mal); não crítico ou acrítico
ŜĕČıĕƧëÑıçĺøƄÑİĕıÑñĺǍ

Argumento, raciocínio
e inferência têm geralmente
ūİŜĕČıĕƧëÑñĺŜøİøĩđÑıťøǍ
p. 232

Ser dogmático é recusar
debater algo em que se acredita.

pp. 142-143
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Exercícios frequentes

Exercícios frequentes de revisão e aplicação,
ao longo dos capítulos, complementados por
uma ficha formativa no final de cada capítulo.
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Dúvida Metódica

DOSSIÊ DO PROFESSOR
p. 219

• Questões-aula
• Testes
• Banco de questões

AULA DIGITAL
• Kahoot
• Testes interativos

pp. 152-153
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Estrutura intuitiva

pp. 106-107

Abertura de capítulo
e Situação inicial
pp. 108-109
pp
108 109

Texto didático
e excertos de textos
de filósofos
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Dúvida Metódica
pp. 120-121

Exercita:
exercícios ao longo do capítulo

pp. 142-143

Relembra
ideias-chave:
síntese do capítulo
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Estrutura intuitiva

pp. 144-145

Discute:
debate dos problemas ﬁlosóﬁcos
estudados, partindo de situações
concretas, apresentadas em
imagens e textos, tendo em vista
o posicionamento pessoal e crítico
dos alunos

pp. 146
pp
146-147
147

Visiona:
pequenos vídeos explicativos
e um ﬁlme (legendados em
português) acerca dos temas
de cada capítulo, e respetivos
guiões
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Dúvida Metódica
pp. 148-149

Analisa Textos:
textos adicionais, numa linguagem
acessível aos alunos, acompanhados
de um guião com questões de análise
e aplicação

pp. 152-153

Põe-te à prova:
ﬁcha formativa

O manual permite:
– uma utilização autónoma
pelo aluno.

Remissões para fichas
de trabalho no Caderno
do Aluno.

– diferentes utilizações por parte
dos professores, que poderão
mobilizar recursos do Discute
e/ou Visiona e/ou Analisa
Textos a par e passo ou no
final de um capítulo.
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Grande diversidade de recursos

O Caderno do aluno tem como objetivo principal
ajudar os alunos a estudar melhor, explorando
de forma autónoma outros recursos e informações,
além dos apresentados no manual, e fornecendo
algumas sugestões práticas e informações (como
fazer um ensaio argumentativo ou responder
a diferentes tipos de perguntas em Filosoﬁa).
Entre outros conteúdos, disponibiliza:
- 20 Fichas de trabalho e propostas de resolução;
- textos complementares (para o aluno explorar
de forma autónoma, de acordo com os seus
interesses);
- informação sobre recursos digitiais disponíveis
para os alunos;
- sugestõees de bibliograﬁa e webgraﬁa (pensadas
para alunos do ensino secundário).

p. 5

estudar Filosoﬁa
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« Sugestões sobre como responder
a perguntas de Filosoﬁa

p. 6

« Sugestões sobre como

Dúvida Metódica

« Indicações para fazer um ensaio

« Recursos digitais

p. 74

p. 56

« Textos complementares

« Indicações sobre o Exame
Nacional de Filosoﬁa

p. 52

p. 18

« Fichas de trabalho (20)

« Bibliograﬁa e webgraﬁa.

p. 78

p. 8

proveitoso

p. 9

« Sugestões para um debate
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Grande diversidade de recursos

Manual
edição EXCLUSIVA
do Professor
«
Por falta de espaço no manual para todas
as respostas e notas para o professor,
algumas encontram-se no Dossiê do
Professor, nos separadores «Resoluções
(manual)» e «Outros» respetivamente.

Apresenta:

No Dossiê todas as respostas estão
disponíveis, para facilidade de consulta.
Estão igualmente disponíveis na Aula
Digital, em formato editável, tornando
possível ao professor editá-las e/ou
enviá-las aos alunos.

• Respostas às questões do manual
• Notas para o professor com informações adicionais e sugestões metodológicas
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Dúvida Metódica

Dossiê do Professor

«
Grande diversidade de sugestões
de atividades e recursos (incidindo
em competências diferentes) para
implementar na sala de aula e para
dar aos professores possibilidades
alternativas relativamente aos
instrumentos de avaliação.

Inclui:
• Questões-aula
• Banco de questões
• Testes + Guiões de estudo para os testes
• Ensaio ﬁlosóﬁco
• Formas de integrar e desenvolver os temas/problemas ﬁlosóﬁcos em trabalhos de natureza
interdisciplinar, nomeadamente na área de Cidadania e Desenvolvimento
• Textos complementares
• Planiﬁcações
• Ensino Digital
• Propostas de resolução das atividades de todas as rubricas do manual
• Outros
- Tema/problema «Eutanásia»
- Tema/problema «Discriminação positiva»
- Exemplos de argumentos ﬁlosóﬁcos ilustrativos de formas de inferência válida
estudadas na lógica proposicional
- Notas para os professores que esclarecem ou aprofundam certos conteúdos
- Tipologia de questões: características dos vários tipos de itens e exempliﬁcação
dos mesmos
- Bibliograﬁa do projeto
- Webgraﬁa do projeto
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Grande diversidade de recursos

Na Aula Digital encontra:

Animação da situação inicial
de cada capítulo

« Recursos digitais para todos os conteúdos:
• integrados no manual digital
• acessíveis na área do projeto

«Recursos digitais para todos os momentos:
• apresentação de conteúdos
• consolidação e treino
• avaliação

Simulador de Lógica
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Dúvida Metódica

Animações de dilemas morais

Vídeos interativos sobre
falácias informais

Animações tutoriais para
determinados aspetos da Lógica

« Animações da rubrica Situação Inicial
« Animações de dilemas morais
« Animações tutoriais para determinados aspetos da Lógica
« Atividades para praticar
• Quadrado da Oposição
• Traduçao
• Regras de Inferência
• Lógica informal
• Acervo de questões de escolha múltipla

« Simulador de Lógica
• análise de formas proposicionais
• análise de formas argumentativas
• completação de formas argumentativas

« Vídeos interativos sobre falácias informais
« Apresentações PPT
« Banco de imagens
todas as imagens por capítulo e respetivas questões de exploração, para apoiar
a apresentação dos conteúdos e momentos de debate na sala de aula

« Banco de esquemas interativos
todos os esquemas do manual em formato interativo
para permitir a exploração em sala de aula

« Vídeos curtos e trailers de filmes
(legendados em português) da rubrica Visona

« Testes interativos com
correção automática

(testes para o aluno e testes
exclusivos do professor)

« Kahoot

www.duvidametodica10.te.pt
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Equilíbrio entre
clareza e rigor
Análise e debate
de casos concretos,
evidenciando a
aplicabilidade
da Filosoﬁa às
questões da vida

Discurso inteligível
para os alunos

Imagens
relevantes

Diversidade
de recursos

Instrumentos
facilitadores da
compreensão

Estrutura
intuitiva

Amostra não comercializável 6006585

Exercícios
frequentes

Saiba mais
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