Diálogos em Casa
parar para dialogar em família ou na escola

Vamos falar sobre…

sabedoria

Photo by James Lee on Unsplash

compilado por Nick Chandley http://www.philosophyforschools.co.uk/

Para receber os Diálogos em Casa envie um e-mail
para bobhouse@dialogueworks.co.uk
Tradução portuguesa de Joana Rita Sousa
– filocriatividade joana@filosofiaparacriancas.pt

Nota para famílias, educadores e professores
Este documento contém links para websites. Ainda que tenhamos o cuidado de verificar se são
adequados, recomendamos que avalie o conteúdo antes de o partihar com as crianças.
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O que se diz sobre sabedoria

As pessoas
zangadas nem
sempre são
sábias.

A sabedoria
começa no
espanto.

Jane Austen

(Orgulho e Preconceito)
Escritora (1775-1817)

O conhecimento
fala, mas a
sabedoria ouve.

Socrates
Filósofo (c470-399BC)

Socrates quote from https://www.brainyquote.com/quotes/socrates_101211
Jane Austen quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/wisdom?page=1
Jimi Hendrix quote from https://www.goodreads.com/quotes/tag/wisdom?page=2
Socrates photo by Sting, at https://en.wikipedia.org/wiki/Socrates#/media/File:Socrate_du_Louvre.jpg available via Creative
Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Jimi Hendrix photo A. Vente, CC BY-SA 3.0 NL <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en>, via Wikimedia
Commons at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimi_Hendrix_1967.png
Jane Austen photo National Portrait Gallery, Public domain, via Wikimedia Commons, found at
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CassandraAusten-JaneAusten(c.1810)_hires.jpg

Jimi Hendrix
Cantor /compositor /músico (1942-1970)
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Dia Mundial da Filosofia – 18 Novembro 2021
• A UNESCO, organização responsável pela instituição do Dia Mundial da Filosofia
(https://www.un.org/en/observances/philosophy-day), pede a todas as pessoas que pensem no
modo como a filosofia pode ajudar-nos nos grandes desafios da vida, mais concretamente na
pandemia COVID-19.
• Etimologicamente, filosofia significa “amor pela sabedoria” – filo = amor / sofia = sabedoria.
• Nesta edição dos Diálogos em Casa vamos explorar alguns pontos de vista sobre sabedoria, porém
reconhecemos que há muitas interpretações.
• Recomendamos uma breve pesquisa para ver o que pessoas diferentes pensam sobre sabedoria.
• Converse com os seus filhos, com os seus alunos ou com os amigos sobre o que significa ser sábio
e de que forma a sabedoria nos ajuda a lidar com problemas importantes, como a pandemia ou a
COP26.
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Pensar acerca da sabedoria
Pensamento cuidadoso

Pensamento colaborativo
“A sabedoria do povo” – conheces
esta frase? Será que um grupo de
pessoas tem tendência a ser mais
sábio do que uma pessoa?

Será que uma pessoa sábia se
preocupa com o que os outros
pensam, fazem ou dizem?

Pensamento criativo

Pensamento crítico

O dicionário diz que a sabedoria
é conhecimento, experiência e
bom raciocínio. Há alguma
relação entre estas coisas?

Se alguém te apresentar uma
pessoa sábia, o que vais supor
sobre dessa pessoa?
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Leste alguma história onde
houvesse uma personagem
sábia?

O senso comum e a
inteligência são a
mesma coisa?

Imaginas que vais
tornar-te uma
pessoa mais sábia à
medida que vais
crescendo?

À frente

Dividir
Qual é a diferença
entre saber e
compreender?

Para saber mais sobre Thinking Moves A-Z visite
https://dialogueworks.co.uk/thinking-moves/

lemBrar

Ler

Viste alguém a fazer
alguma coisa muito
sábia nos últimos dias?
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Conectar

Zoom

A sabedoria é
algo exclusivo
dos seres
humanos?

Há alguma idade a
partir da qual a
sabedoria se
desenvolve?
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Sugestões para debate (dos 3 aos 5 anos)
Estímulo

Tópicos para debate
o Os professores são pessoas inteligentes?
Porquê?
o Achas que o Hugo sabe fazer coisas
inteligentes?
o Tens de fazer muitas coisas inteligentes para
ser inteligente?
o Fazer perguntas é ser inteligente?

Atividades
https://youtu.be/lsBV6bfYahc -

o

Em casa ou na escola, na companhia de outras
pessoas,olhem à vossa volta e procurem um objeto
que sirva para vos ajudar a ser inteligente. Conversem
sobre as vossas escolhas.

o

Desenha uma pessoa a fazer uma coisa intelitente.

A Grande Descoberta -

Inteligente

O Hugo tem várias perguntas sobre o que é ser
inteligente e o que significa saber muitas coisas.

DialogueWorks Ltd © 2021

6

Sugestões para debate (dos 6 aos 9 anos)
Estímulo

Tópicos para debate
o O ficheiro tem muitas perguntas sobre a escola.
Já tinhas pensado sobre a escola desta
maneira?
o É preciso ir à escola para ser sábio? Porquê?
o Saber muitas coisas faz de ti uma pessoa
sábia?

Atividades
o Pensa em perguntas sobre a escola que não
encontras na proposta Wonder Ponder.
https://bit.ly/paraqueserveaescola - Para

que serve a escola?

Propostas para pensar a escola – Wonder Ponder

o Cria um pote para a sabedoria. Podes enfeitá-lo
como quiseres. O que gostarias de guardar lá
para sempre? Pergunta em casa ou na escola o
que gostariam de guardar nesse pote.
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Sugestões para debate (=> 10 anos)
Estímulo

Tópicos para debate
o A definição ajuda-te a compreender o que é
sabedoria? Porquê?

Sabedoria:

o As pessoas sábias cometem erros? Porquê?

1. Grande fundo de conhecimentos.
2. Saber.
3. Qualidade de sabedor.
4. Prudência.
5. Ciência.
6. Razão.

o Há profissões que estão mais relacionadas com
a sabedoria? Se sim, quais?

Atividades

"sabedoria", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em
linha], 20082021, https://dicionario.priberam.org/sabedoria [consultado em
15-11-2021].

o

Investiga o que significa ”prudência” e relaciona
esse significado com sabedoria. Imagina exemplos
de pessoas prudentes e sábias e de pessoas
prudentes e não sábias.

o

Faz o teu próprio dicionário usando um caderno.
Começa por escrever o significado de sabedoria. Na
próxima semana escolhe outra palavra para
acrescentar ao teu dicionário.

Esta é a definição de sabedoria que encontramos
no dicionário.
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Þ Mais informações sobre os Diálogos em Casa, incluindo edições prévias
Þ Parent talk moves – sugestões para conversas profundas com os seus filhos
(disponível apenas em inglês)

Para receber os Diálogos em Casa envie um
e-mail para bobhouse@dialogueworks.co.uk

@dialoguewks
#P4C e #thinkingmoves

@dialoguewks
#P4C e #ThinkingMoves
Tradução portuguesa de Joana Rita Sousa - @filocriatividade #filocri
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Oportunidades de formação para professores,
educadores e pais
Curso P4C Plus Foundation (12h)

Curso Thinking Moves A – Z (6h)

Como criar mais momentos de pensamento na
aprendizagem

Como tornar a metacognição mais acessível nos
currículos

o

Introdução à metodologia P4C Plus permitindo a preparação
para o primeiro ano de prática

o

Aquisição de um conjunto de competências úteis para os
diálogos filosóficos (P4C) e para outros momentos dos
currículos escolares

o

o

Neste curso irá aprender como é que Thinking Moves pode
melhorar o pensamento sobre qualquer conteúdo, bem
como no âmbito dos diálogos filosóficos (P4C)

o

Guia prático de como introduzir Thinking Moves no ensino

o

Inclui recursos premium e manual

Inclui o acesso a recursos premium e um guia para
professors e educadores

Os cursos podem acontecer em modo online ou presencial, para grupos ou em formato one-to-one.
Consulte a agenda disponível em https://dialogueworks.co.uk/training/
Para mais informações contacte enquiries@dialogueworks.co.uk
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