Dia da Filosofia comemorado
para cultivar o gosto pelo saber
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MAXIMINOS comemorou ontem o Dia da Filosofia com iniciativas
que pretenderam cativar os alunos para o gosto pelo saber e desenvolver o seu espírito crítico.
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Cativar os alunos para o gosto
pelo saber foi o principal objectivo da iniciativa dinamizada ontem pelo Núcleo de Estágio em
Ensino de Filosofia do Agrupamento de Escolas de Maximinos. Durante o dia, na Escola
Secundária (ESMAX) foram
muitas as iniciativas que conduziram os estudantes numa viagem pelo fascinante mundo filosófico.
A encenação de um excerto da
obra de Platão, o ‘diálogo de
Teeteto’, que trata do conhecimento humano, foi a primeira
iniciativa que envolveu os alunos da Secundária de Maximinos nas comemorações de um
dia que, para o director do Agrupamento, António Pereira, “faz
todo sentido” pois “é a filosofia
que os ajuda a desenvolver o espírito crítico, a treinar as competências atitudinais para o exercício da cidadania e potenciar a
sua autonomia intelectual”.
À encenação, destinada a alunos do 10.º ano, seguiu-se uma
actividade de análise crítica de
quadros de estética e um concurso de resolução de tarefas no
âmbito daquela actividade filosófica. Foi no arranque deste
momento que António Pereira
dirigiu algumas palavras aos estudantes, palavras onde deixou
patente o seu gosto por leccionar, mais concretamente por leccionar Filosofia. “Eu sou professor de Filosofia, por isso
obviamente que este é um tema
que me é particularmente queri-
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Alunos do 10.º ano na Biblioteca da ESMAX onde decorreram algumas actividades deste Dia Internacional da Filosofia
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Professor de Filosofia, director do Agrupamento de Maximinos, falou aos alunos

do”, admitiu, realçando que a Filosofia, o conhecimento filosófio é fundamental para o desenvolvimento na mesma medida
em que o são as outras ciências,
nomeadamente as ciências que
produzem muito ‘output’.
Já os alunos do 11.º ano tiveram oportunidade de resolver
um ‘quizz filosófico’ numa plataforma informática desenvolvida para o efeito.
´De realçar que a comemoração do Dia Internacional da Filosofia envolveu também alunos
do 9.º ano, aos quais foram apresentados textos temáticos da acção humana e da dimensão ética,
abordando situações-problema
do mundo actual. Esta foi o forma de os colocar em contacto
com uma disciplina que vão estudar no próximo ano lectivo.

