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Ficha da Acção

Designação Oficina de Educação Parental

Região de Educação Área de Formação A B C D
Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área C09 Descrição Práticas de Aconselhamento e Orientação,
Cód. Dest. 10 Descrição Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 4475704 Nome MARIA FILOMENA RIBEIRO DA FONSECA GASPAR Reg. Acr. CCPFC/RFO-02864/97

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 10338787 Nome CARLA PATRÍCIA BARBOSA FERREIRA Reg. Acr. CCPFC/RFO-12847/01
Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 10898823 Nome SÍLVIA FERNANDES OLIVEIRA Reg. Acr. CCPFC/RFO-15940/03

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 11225727 Nome Maria Adelaide Barbosa Dias Castro Neves Reg. Acr. CCPFC/RFO-33179/13

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

B.I. 11332775 Nome Ana Cláudia Gomes Ribeiro Lobo de Matos Reg. Acr. CCPFC/RFO-35960/15

Componentes do programa Todas Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25    Nº Total de horas de trabalho autónomo 25
Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)

Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10    Máximo 20

Anexo B

A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
No âmbito do Plano de Crescimento Inclusivo, e atentando particularmente às questões do abandono e insucesso
escolar, visando contribuir para os minimizar, bem como para dotar os professores e comunidade educativa de
competências para a atuação neste campo, foi elaborado um Plano de Intervenção Concelhio de Educação Parental.
Considerando que a escola atual, bem como os docentes que nela laboram, se debatem com um problema de
insucesso, e observando a relevância da participação das famílias como elementos potenciadores de um percurso
escolar mais profícuo para os alunos; compreendendo ainda que a relação família-escola se reveste de suma
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importância para o alcance das diferentes metas educativas e a valorização dos percursos escolares, pela promoção
de uma parentalidade positiva, importa atuar no sentido de promover competências afins ao resultado pretendido em
termos de envolvimento na escola.
Este projeto possui o garante do apoio científico da sua autora, Professora Doutora Filomena Gaspar da Faculdade de
Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra. Com o objetivo primordial de tornar as “Escolas
Amigas da Família”, foi criada uma equipe de Orientação Parental (composta por Comissários e Conselheiros de
Educação Parental), integrando um trabalho em rede e em estreita parceria com as equipes municipais, estabelecendo
deste modo uma plataforma colaborativa de diversos agentes com vista ao fomento de uma relação famíla-escola mais
profícua e com claro impacto na eficácia dos resultados dos alunos.
Com esta ação pretende-se levar os professores a alterar os seus procedimentos e atitudes perante as famílias,
envolvendo-os em ações de aconselhamento (promovendo competências de educação parental) em termos de uma
gestão educativa mais salutar, mormente no que concerne ao controlo da disciplina, adoção de comportamentos mais
construtivos e hábitos de atuação mais eficazes, numa clara concomitância com a atuação do professor em contexto
de sala de aula.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com esta oficina de formação pretende-se levar os professores a:
- Conhecer informação relevante no que respeita à parentalidade positiva como apoio à prática docente no fomento do
envolvimento escolar;
-Conhecer os conceitos afins ao modelo ecológico e sistémico de intervenção e a sua implicação nos processos
educativos;
- Através do envolvimento ativo, aumentar o nível de conhecimentos em termos de educação parental e
desenvolvimento infantil;
-Experiementar (devidamente fundamentados cientificamente) a comunicação, a relação interpessoal e a confiança
relacional entre a escola e a família;
- Treinar competências de educação parental junto da comunidade docente, para posterior apoio às famílias dos
alunos com o intuito de rentabilizar e dar continuidade à atuação em contexto de sala de aula;
- Explorar um conjunto de atividades e materiais de apoio ao desenvolvimento destas ações e criar materiais ajustados
à realidade de cada turma.
- Analisar, refletidamente, com a equipa formadora os resultados do trabalho autónomo, introduzindo melhorias
sucessivas no processo relacional com as famílias.

Conteúdos da acção
Sessão 1 – Introdução ao programa Mais Família
Sessão 2 - Conceitos Educação Parental
Sessão 3 – Abordagem e construção de estratégias de atuação docente e facilitadoras ao nível da parentalidade
positiva
Sessão 4 – Abordagem teórica e promoção envolvimento parental como elemento potenciador do envolvimento escolar
Sessão 5 – As competências dos Professores/Educadores como elementos promotores de uma parentalidade positiva
Sessão 6 – Operacionalização do programa Mais Família - Exploração de atividades e materiais de apoio e criação de
outros materiais
Sessão 7 – Avaliação do programa
Sessão 8 – Conclusão e avaliação ação

Metodologias de realização da acção
A oficina de formação será desenvolvida de acordo com a metodologia de investigação-reflexão-ação. A ação visa a
(re)construção de procedimentos e/ou materiais por parte dos professores (formandos) para permitir a sua
capacitação plena na comunicação, na relação interpessoal e na confiança relacional entre a escola e a família;
Propiciará um espaço de construção, de discussão, de reflexão e de troca de experiências entre os participantes na
oficina e a equipa formadora.
As sessões de formação presenciais abrangerão duas componentes: uma de cariz teórico e outra de natureza
vincadamente prática. A componente teórica incidirá sobre cada um dos pontos previstos nos conteúdos da ação,
sendo aberto espaço de análise e debate, que antecede o espaço de construção de materiais e/ou procedimentos de
apoio relacional: escola-família (componente prática), com vista à sua aplicação em diferentes contextos de escola.
Esta constitui a parte de trabalho autónomo, para concretização no terreno, das decisões, estratégias e técnicas
estabelecidas em sessões presenciais. Haverá o cuidado de cada professor/formando fazer uma aferição dos
resultados que vai obtendo na aplicação dos materiais e recursos concebidos, procedendo a registos capazes de
sustentar uma reflexão em sala de formação, com vista a possíveis reformulações para aplicações futuras.
Este circuito formativo ficará consumado com a elaboração, por parte do formando, de uma reflexão que testemunhará
os resultados alcançados e o impacto que a experiência provocou no seu processo de renovação de práticas,
partilhando-a com o grupo de formandos em formação.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:

- Pontualidade e Participação nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual – 15%

Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação

Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:
- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
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Processo

Data de recepção 28-07-2016 Nº processo 94548 Registo de acreditação CCPFC/ACC-88010/16

Data do despacho 19-09-2016 Nº oficio 6022 Data de validade 19-09-2019
Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.
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Consultor de Formação
B.I. 10273715 Nome

Especialistade Formação
B.I. Nome
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