SEMANA DA FILOSOFIA
Quem somos? Ler o nosso Mundo
1 a 9 de junho de 2017
Fórum Municipal Romeu Correia
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DAS ESCOLAS – ENCONTRO DOS PEQUENOS
PENSADORES DE ALMADA - SESSÕES DE FILOSOFIA – FILOSOFIA COM HUMOR –
CAFÉ FILOSÓFICO - DILEMAS ÉTICOS – MURAL DA FILOSOFIA – DESAFIOS

PROGRAMA
1 de junho – Sessão de abertura
Apresentação cénica Julgamento de Sócrates
Adaptação do Diálogo Platónico, a cargo da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia
Prática, com a participação especial de alunos dos agrupamentos participantes no projeto
“Quem somos? Ler o nosso Mundo”
Sessão de abertura oficial da Semana da Filosofia
Inauguração de exposição de trabalhos feitos pelos alunos envolvidos no projeto “Quem
somos? Ler o nosso Mundo”
Local: Sala Pablo Neruda/ Átrio
Horário: 18h30 – 20h00

2 e 3 de junho – 24 horas a filosofar
2 de junho
ENCONTRO DOS PEQUENOS PENSADORES DE ALMADA
Sessões de Filosofia para Crianças, dinamizadas pela Associação Portuguesa de Ética e
Filosofia Prática e professores participantes do Projeto Quem Somos? Ler o nosso
Mundo.
Local: Sala Infantil, Hora do Conto e Espaço Oficina
Horário: 10h00 – 11h00
Público-alvo: 1 turma - Pré-Escolar, 1º ciclo e 2º ciclo
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt
Tema: As perguntas do Tubarão
Local: Sala Infantil
Tema: A Contradição Humana
Local: Hora do conto

Tema: O Elefante Diferente
Local: Espaço Oficina

Local: Sala Infantil, Hora do Conto e Espaço Oficina
Horário: 11h30 – 12h30
Público-alvo: 1 turma - Pré-Escolar, 1º ciclo e 2º ciclo
Tema: A Monstra
Local: Sala Infantil
Tema: Pensamentos cúbicos
Local: Hora do conto
Tema: O cato quer mimos
Local: Espaço Oficina
Horário: 14h30 – 15h30
Público-alvo: Alunos do Pré-Escolar, 1º ciclo e 2º ciclo
Tema: O Rapaz que tinha medo
Local: Sala Infantil
Tema: Porque não posso fazer o que quero?
Local: Hora do conto
Tema: As perguntas do tubarão
Local: Espaço Oficina

As redes sociais: em modo Dilemas
Sessão de Dilemas Éticos visando o desenvolvimento do pensamento crítico e da opinião
livre dos jovens, com vista à tomada de decisão. Os participantes defendem criticamente
a sua tomada de decisão mas, ouvindo os outros poderão livremente, no final, mudar a
sua opinião inicial.
Aceitas o desafio?
10h00 – 11h00 - Facebook: vida autêntica ou vida falsa?
11h30 – 12h30 - A Felicidade mede-se pelo número de Likes?
14h30 – 15h30 - Estamos sós porque estamos nas redes sociais ou estamos nas redes
sociais porque estamos sós?
Local: Sala Pablo Neruda
Público-alvo: Alunos do 3º ciclo e Secundário (máximo 20 participantes por sessão)

Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

Teatro Debate - (In)dependências
O Debate Teatral ou Teatro-Debate consiste na representação de uma peça em que são
apresentadas determinadas situações suscetíveis de discussão, relativas ao tema dependências.
É uma forma de teatro comunitário, destinado a levar as pessoas a refletir sobre os problemas
com que se deparam e de as envolver na forma de os ultrapassar. Atividade da responsabilidade
da Associação USINA.

Local: Sala Pablo Neruda

Horário: 17h00 - 18h30
Público-alvo: alunos 3ºciclo e Secundário (máximo 90 alunos)
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

Histórias em Ponto de Contar, sobre desenhos de Amadeo
Leitura encenada da obra “Histórias em ponto de Contar, sobre desenhos de Amadeo Souza
Cardoso” de Maria Alberta Menéres e António Torrado, pelo Clube de Leitura da Biblioteca da
Escola D. António da Costa (alunos do 2º e 3º ciclo), orientados pela Professora Bibliotecária.

Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 19h30 – 20h00
Público-alvo: Público em geral
Entrada Livre

Café Filosófico
Atividade com declamação de poesia acompanhada com instrumental. A temática versa sobre
referências filosóficas na poesia que passam, por exemplo, pela Liberdade, Amor e outros. A
introdução do Café Filosófico será feita com a apresentação do Ensaio filosófico: O que pode a
filosofia fazer pela Paz e tolerância Mundial? (Aluno do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro vencedor da Menção Honrosa, atribuída pela Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática)
Atividade dinamizada pela Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática

Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 21h30 – 23h30
Público-alvo: público em geral
Lotação máxima: 100 participantes
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

3 de junho
Filosofia com Dança
Quando olhamos para uma dança, o que vemos?
A pergunta é de Maxine Sheets Johnstone e provoca-nos, lançando-nos o mote para este
workshop. Com este workshop pretende-se criar um ambiente de exploração para,
através do corpo, tentar perceber até que ponto dançamos quando nos limitamos a
executar movimentos técnicos e rigorosamente planeados ou, por sua vez, quando
executamos movimentos mais flexíveis que obedecem apenas a um fluxo de energia que
emana do próprio corpo. Respostas que se irão debater, dando lugar à dúvida, pois é
esse o caminho deste projeto: deixar a pensar sobre o que é a dança. Atividade
dinamizada por Inês de Castro.
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 10h30 – 11h30
Público-alvo: Famílias - 12 famílias - máximo 24 participantes
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

Entrega do Prémio da IV Edição do Prémio Nacional do Ensaio em Ética
e Filosofia
Entrega do 1º Prémio e Menção Honrosa aos alunos vencedores da IV Edição do Prémio
Nacional do Ensaio de Ética e Filosofia, subordinado ao tema Estamos sós porque
estamos nas redes sociais, ou estamos nas redes sociais porque estamos sós?”
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 15h00 – 16h00
Público-alvo: Público em geral
Entrada Livre

Filosofia com Amor - Os Direitos Humanos on-line
Atividade integrada na Campanha do Conselho de Europa " Movimento contra o Discurso
do Ódio". Visa alertar e sensibilizar para os Direitos Humanos na Internet e ainda
promover o Amor e o Diálogo entre as pessoas que são diferentes e entre culturas.
Local: Sala Pablo Neruda e Praça da Liberdade
Horário: 16h00 – 17h00
Público-alvo: Público em geral e Famílias
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt
(Logos da iniciativa)

Para onde corre a raça humana? de Jamie Lee Curtis
A partir da leitura do livro Para onde corre a raça Humana? Vamos tentar responder a
algumas perguntas: a raça humana está a correr no mundo inteiro? Quando começou?
Quem disse: “Aos seus lugares! Prontos! Partida?!” É uma corrida de velocidade?
Isto de viver em sociedade não parece ser muito fácil. E se não nos ajudarmos uns aos
outros, para onde vamos todos? Por vezes é melhor não ires depressa. Há bonitas vistas
para ver quando estás em último e a dar a mão a quem mais precisa. Através de uma
abordagem filosófica, vem pensar connosco sobre o que podemos fazer para construir um
mundo melhor!
Local: Sala Infantil
Horário: 17h00 – 18h00
Público-alvo: Famílias - 12 famílias (máximo 24 participantes)
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

As redes sociais: em modo Dilemas
Sessão de Dilemas Éticos, visando o desenvolvimento de um diálogo em sentido à
tomada de decisão, o pensamento crítico e a opinião livre dos jovens. Os participantes
defendem criticamente a sua tomada de decisão mas, ouvindo os outros poderão
livremente, no final, mudar a sua opinião inicial. Aceitas o desafio?
Sessão dinamizada pelo professor de filosofia Eugénio Oliveira e pelo Doutor Nuno
Fadigas, convidado da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática.
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 18h00 – 19h00
Público-alvo: jovens, alunos das escolas, das associações de estudantes e associações
juvenis do Concelho de Almada. (máximo 20 participantes)
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

Filosofia com Humor
Recorrendo a estratégias de humor filosófico tão utilizadas pelos famosos Gato Fedorento
e os Monthy Pyton, Miguel Coimbra, demonstrará a utilidade desses mesmos recursos
como pedagogia no ensinamento de temáticas filosóficas.
Atividade da responsabilidade da Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática.
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 21h30 – 22h30
Público-alvo: Professores, educadores, psicólogos, animadores, pais e público em geral
com interesse na temática
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

6 de junho
Viajar: na rede sim, no arame não!
Os desafios e os limites do mundo digital.
Sessão de Cinema apoiada no recurso do Kahoot, dinamizado pela Associação de
Estudantes da EBS Prof. Ruy Luís Gomes. Escolhe: Queres ser jogador, ou observador?
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 10h00 - 12h00 / 14h00 – 16h00
Público-alvo: 3 turmas por sessão - alunos do 3º ciclo e secundário.
Marcação prévia: Sílvia Antunes - 212 724 923 - biblactividades@cma.m-almada.pt

De Dentro para Fora - uma forma de sentir/pensar o Mundo
Um pintor angustiado faz o retrato de uma pessoa feliz e o resultado é ... inesperado!
A dança que se desenvolve entre eles é uma batalha entre duas formas diferentes de ver o
mundo e uma reflexão sobre a forma como podemos influenciar o olhar do outro.
Coreografia apresentada pelas alunas Inês Barreto, Patrícia Pereira e Gonçalo Borges do 11º
do Curso de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Emídio Navarro, com orientação da
Professora Ana Maltez Silva.

Local: Átrio
Horário: 16h30
Público-alvo: Público em geral
Entrada Livre

7 de junho
Sessão de partilha de experiências “Bibliotecas públicas e escolares
em parceria na promoção do livro e da leitura a partir da Filosofia:
projeto Quem somos? Ler o nosso Mundo”
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 10h00 – 13h00
Público-alvo: profissionais da área das bibliotecas públicas e bibliotecas escolares

Sessão de partilha de experiências do projeto “Quem somos? Ler o
nosso Mundo”
Local: Sala Pablo Neruda
Horário: 15h00 – 18h00
Público-alvo: profissionais envolvidos no projeto “Quem somos? Ler o nosso Mundo”

Durante a semana da Filosofia - 1 a 9 de junho
O Sonho dos Simétricos
Instalação interativa composta por fotografia, escultura e vídeo realizada pelos alunos da Escola
Secundária Emídio Navarro, com o apoio da Professora Graça Leão.

Mural da Filosofia
Um muro onde podes registar os teus pensamentos e as tuas opiniões.
O evento 24 horas a filosofar terá a presença da Rádio Miúdos. Durante os dois dias serão
realizadas entrevistas ao público em geral, aos alunos e às famílias, assim como serão lançados
desafios na rádio on-line, referentes ao evento.

Organização:
Câmara Municipal de Almada/ Rede Municipal de Bibliotecas
Parcerias:
Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática
Rede Municipal de Bibliotecas Escolares

