Ficha inscrição
Nome:

Olimpíadas da Filosofia

……………………………………………………………………...

2014|2015

Ano/Turma/N.º
……………………………………………………………………..
N.º BI/CD:
……………………………………………………………………..

Data limite de inscrição:


28 de novembro
de 2014

Endereço:
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
E-mail:

Data de realização da
prova:


Entre 1 e 16 de
dezembro
de
2014 (a acordar
entre os alunos e
o respetivo professor)



Para os alunos
que não frequentam a disciplina
de Filosofia: 10
de dezembro às
15h

OLIMPÍADAS
DA
FILOSOFIA

(local a indicar no dia
da prova)

2014|2015

……………………………………………………………………..
Telefone/Telemóvel
……………………………………………………………………...
Assinatura:
……………………………………………………………………..
Assinatura do Professor de Filosofia
………………………………………………………………………

…………………….……………….
Entregar ao Professor de Filosofia da turma na
qual o aluno se encontra inscrito.
A inscrição também pode ser feita através do Email: eacm.estp@gmail.com

REGULAMENTO
ARTIGO 1.º – DESTINATÁRIOS

ARTIGO 2.º – PRAZOS

1.1 – Podem participar nas Olimpíadas de
Filosofia (OF) todos os estudantes que se
encontrem matriculados no ensino secundário, no ano letivo a que respeitam as
competições, com idade máxima de 20
anos, feitos até 31 de Dezembro do ano civil em que se realiza a prova.
1.2 – Não é obrigatório que os estudantes
selecionados estejam ou tenham estado
inscritos na disciplina de Filosofia.

2.1. – Os alunos que queiram participar nas Olimpíadas Nacionais de Filosofia devem inscrever-se até à data que o Grupo de Filosofia determinar. Para isso, devem entregar a ficha de inscrição ao professor de Filosofia da respetiva turma ou via email indicado para
o efeito.

ARTIGO 2.º – OBJETIVOS

3.1 – As provas serão elaboradas pelo Grupo de FilosoARTIGO 6.º – DIPOSIÇÕES FINAIS
fia .

2.1 – São objetivos gerais das OF:
2.1.1- Promover a educação filosófica ao
nível do ensino secundário;
2.1.2. Aumentar o interesse dos alunos pela
Filosofia;
2.1.3- Contribuir para o desenvolvimento
do pensamento crítico, questionador e criativo;
2.1.4- Promover a reflexão filosófica sobre
a ciência, a arte e a vida pessoal e social;
2.1.5- Cultivar a capacidade de reflexão ética, sobretudo no domínio dos temas/
problemas do mundo contemporâneo;
2.1.6.– Selecionar dois representantes para
as Olimpíadas Nacionais de Filosofia.

ARTIGO 5.º – PRÉMIOS

5.1. – Os Prémios serão constituídos por medalhas simbólicas: de ouro, de prata, de bronze e
menção honrosa. O Grupo de Filosofia pode conceder mais do que uma medalha em cada categoria.
5.2 .– O Grupo de Filosofia é soberano e não há
2.2. – As datas para a inscrição e para a realização das lugar a outras instâncias de recurso, quer em caso
provas serão fixadas pelo Grupo de Filosofia.
de litígio ou discordância da avaliação dos ensaios quer na atribuição dos prémios.
ARTIGO 3.º – ELABORAÇÃO DE PROVAS

6.1.– Qualquer dúvida, reclamação ou omissão a
este regulamento deve ser remetida para o Grupo
de Filosofia, o qual emitirá um parecer após deli3.3. – Cada candidato escolhe um dos tópicos propos- beração (votação por maioria simples dos seus
tos, devendo indicar com clareza qual o tópico selecio- membros).
nado. A resposta ao tópico deverá assumir a forma de
“ensaio filosófico”.
3.2.- Cada prova será constituída por quatro tópicos,
abordando diferentes áreas filosóficas.

ARTIGO 4.º – AVALIAÇÃO DE PROVAS
4.1 – As provas serão avaliadas por três professores,
numa escala de 0 a 20, sendo a classificação final a
média das três classificações propostas.
4.2. A avaliação das provas terá em conta os seguintes
critérios: correção da expressão escrita (10%), articulação interna do raciocínio (20%), pertinência dos conteúdos convocados (30%), capacidade crítica (30%) e
originalidade argumentativa (10%).
4.3. Os resultados das provas serão afixados nos locais
estilo, no início do 2º período.

