VI Edição do Prémio Nacional do Conto Filosófico para Crianças e Jovens

Capa com ilustração da turma do conto vencedor

O Prémio Nacional do Conto de Filosofia para Crianças e Jovens, organizado
pela Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática (APEFP) com o apoio da
Direção-Geral da Educação, conta já com a VI edição e dá forma a um conjunto de
contos, escritos colaborativamente por crianças de várias escolas continentais, das
ilhas adjacentes e do estrangeiro. Sendo as sessões de filosofia para crianças espaços
de diálogo aberto, interpelativo, investigativo, onde as crianças apresentam e testam
as suas ideias, procura-se, através da escrita, reforçar as competências de respeito
pelos pontos de vista dos outros, tomando de consciência de que a perspetiva pessoal
tem o mesmo valor das perspetivas dos outros.
APEFP enaltece todas as escolas, professores e alunos que se empenharam na
produção dos contos fantásticos que estiveram a concurso nesta VI Edição do Prémio
Nacional do Conto Filosófico. Este é um projeto que tem vindo a revelar, a cada ano
que passa, o quanto é importante a Filosofia para Crianças e Jovens como oferta
educativa ou atividade extracurricular, na escola pública e privada em Portugal.
Este ano letivo concorreram 62 contos, envolvendo 1208 alunos e 44 escolas. O
prémio consiste na publicação dos contos em livro.
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Da avaliação do Júri Nacional resultaram os seguintes prémios:
Vencedor da Edição de 2021/2022: Turma do 5.º A do Agrupamento de Escolas Gil
Vicente com o conto Vida Nova
Contos com Menção de Honra:
O Gato chamado Peixe - Escola Básica e Sec. Armando Cortês - S. Miguel- Açores
Guerra e Paz - Agrupamento de Escolas de Arouca
As aventuras de Fi e Sofia - Escola Portuguesa de Macau
Quantas palavras existem no mundo - Colégio do Sagrado Coração de Maria – Lisboa

Turma do 5.º A do Agrupamento de Escolas Gil Vicente

Na cerimónia pública de entrega do Prémio à turma vencedora, estiveram
presentes o Presidente da APEFP, a Diretora do Agrupamento de Escolas Gil Vicente de
Guimarães, a Vereadora da Educação da Câmara Municipal de Guimarães, o Presidente
da Junta de Freguesia de Urgezes, as professoras coordenadoras do projeto, os alunos
e os familiares.
A Direção da APEFP, Eugénio Oliveira
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