Centro de Formação de Escolas do concelho de Oeiras
Escola Secundária Sebastião e Silva

Ação de Formação no A. E. de S. Julião da Barra
(2018/2019)
Denominação
Modalidade/N.º de Horas
N.º de Créditos/Formador(a)

“Elementos Básicos de Cálculo
Proposicional (Módulo I:
Semântica Proposicional)”

(Registo de Acreditação
CCPFC/ACC-100257/18)

Curso de Formação
(25horas)

Formador: Nuno Lopes

Destinatários

Objetivos/Conteúdos

Avaliação dos
Formandos

Objetivos
- Dominar os conceitos básicos da lógica situando-os no contexto
específico do cálculo proposicional;
- Determinar a forma lógica de argumentos expressos numa língua natural
recorrendo à linguagem proposicional;
- Compreender o conceito de forma lógica relativizando-a aos recursos das
linguagens (proposicional ou de predicados);
- Dominar os conceitos básicos da semântica do cálculo proposicional;
- Construir tabelas para testar a validade ou invalidade de argumentos;
- Interpretar os resultados expressos num inspector de circunstâncias à luz A avaliação será
Professores do conceito de validade formal (dedutiva).
quantitativa
numa escala de 1
do Grupo 410
Conteúdos
a 10 valores
- Introdução, identificação de argumentos, premissas e conclusão;
- Como se discutem argumentos válidos, validade e verdade e
argumentos sólidos;
- Validade e condições de verdade;
- Conetores proposicionais a considerar : conjunção, disjunção,
implicação, equivalência e negação;
- Guia básico na ausência de um algoritmo; a construção do dicionário e
regras para a construção de formulas do cálculo proposicional e a sua
utilização implícita;
- operacionalização do conceito de validade formal e de verdade lógica;
- Resolução de exercícios paradigmáticos e apresentação pelos formandos
de exercícios destinados aos alunos.

Custo: 5 Euros para o Certificado

Rua do Liceu, 2780 – 061 Oeiras

Calendarização
Horário/Local

Turma

Telefone: 214 406 994
Email: cfeco.oeiras@gmail.com

2018

TURMA 2

1

30 de outubro das 17h30 às 20h30
6, 13, 20 e 27 de novembro das 17h30 e 20h30
4 e 11 de dezembro das 17h30 às 20h30
8 de janeiro de 2019 das 17h30 às 21h30

Local
Escola Secundária Sebastião e Silva
SALA: CFO3 (Junto ao CFECO)

