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Ficha da Acção

Designação Construir, Desenvolver e Avaliar Planos de Turma – Modalidade OFICINA

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

Cód. Área C03 Descrição Concepção e Organização de Projectos Educativos,

Cód. Dest. 09 Descrição Professores do Ensino Básico

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 5805515 Nome Rosa Maria Oliveira da Silva Ribeiro Reg. Acr. CCPFC/RFO-29188/11

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
Esta ação surge como resposta às solicitações/necessidades apresentadas pelos docentes do Ensino Básico do
Agrupamento de Escolas de Pevidém, que referem, com frequência, a dificuldade em construir, desenvolver e avaliar
os planos de turma e utilizá-los como instrumento de apoio à prática pedagógica. Em contexto real de trabalho será
bem mais fácil concretizar a construção (conceção, desenvolvimento e avaliação) de projetos, nomeadamente, o
Plano de Turma que se afigura como o projeto que cada turma terá que levar a cabo.
Com esta ação pretende-se que os formandos, através de metodologias de investigação/reflexão-ação, centrada na
realidade experimental da vida escolar e valorizando as dimensão formativa e colaborativa, construam, os Planos de
Turma, promovendo um real trabalho colaborativo, em equipa e, o diálogo pluri e interdisciplinar, tendo em conta, quer
os pares de cada Conselho de Turma, quer os outros grupos pedagógicos da escola/agrupamento e os elementos
que, direta ou indiretamente, contribuem e participam na organização dos processos de ensino e de aprendizagem.
Pretende-se ainda que os formandos valorizem os processos de reflexão, análise e decisão que permitem a
identificação de situações problemáticas e o encontro de caminhos viáveis e partilhados para a sua resolução, tendo
em conta as metas desenhadas para o sucesso dos alunos das turmas dos professores envolvidos nesta formação.
Esta ação, solicitada pelos docentes do AE de Pevidém, surge integrada na necessidade de formação no âmbito da
Medida “Cidadania em ação – dentro e fora da sala de aula” do Plano de Ação Estratégica – Promoção do sucesso
escolar – para o biénio 2016/17 e 2017/18.
A dificuldade em construir um Plano de Turma, real, contextualizado, orientador das práticas e propiciador de sucesso
nas aprendizagens dos alunos acaba por gerar outros problemas:
- Como construir um real Plano de Turma que responda aos objetivos e metas do Projeto Educativo do Agrupamento e
aos objetivos/metas do Plano Estratégico?
- Como implicar todos os intervenientes nas decisões?
- Como definir objetivos capazes de permitir avaliar os processos, os resultados, a eficiência e a eficácia dos projetos?
Assim, pretende-se responder a questões coletivas e pessoais no âmbito do desenvolvimento profissional dos
professores e, em consequência, contribuir para a criação das condições capazes de melhorar os resultados
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escolares.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com esta oficina pretende-se levar os formandos:
- Conhecer o ‘estado da arte’;
- Conceber Planos de Turma contextualizando os processos de construção e o seu desenvolvimento;
- Avaliar, de forma contextualizada, os Planos de Turma;
- Valorizar o papel de cada um dos intervenientes do Conselho de Docentes e de Turma na construção e avaliação do
projeto para a turma;
- Valorizar o papel dos alunos, dos encarregados de educação e de outros parceiros na construção e avaliação dos
projetos;
- Elaborar documentos de apoio à construção do Plano de Turma tendo em conta a participação efetiva de todos os
intervenientes, nomeadamente na avaliação dos contextos, dos processos e das realizações;
- Respeitar a autonomia de cada elemento dos Conselhos de Turma na identificação de problemas e no encontro de
caminhos para a sua resolução;
- Debater estratégias que permitam a identificação e valorização de estilos pessoais de ação profissional;
- Refletir sobre o contexto da escola e tomar isso como ponto de partida para a sua ação crítica nos diferentes grupos
pedagógicos a que pertencem;
- Aprofundar a perspetiva da integração curricular nas suas diferentes vertentes: das áreas curriculares, das
estratégias, da avaliação, dos contextos e dos intervenientes;
- Trocar experiências, metodologias e materiais didáticos;
- Valorizar a avaliação na ação educativa.

Conteúdos da acção
Através de processos de investigação/reflexão-ação, de autoformação cooperada, de partilha, de trabalho colaborativo
e em equipa, os conteúdos serão abordados em três passos sequenciais onde se pretende alcançar uma estreita
ligação entre conhecimento e o seu aprofundamento prático e processual.
1. Enquadramento teórico e/ou normativo-legal – 10h
- Projeto educativo – instrumento orientador de concretização e de gestão da autonomia;
- Plano de Ação Estratégica do Agrupamento – guia da ação com foco comum;
- Currículo Nacional para o Ensino Básico – valorizar conteúdos questionando o seu reposicionamento no contexto e a
ação de todos os intervenientes, nas situações de aprendizagem;
- Plano de Turma - como concretizar um currículo que incorpore as dimensões do saber, do fazer e do inte-ragir?
- Opções e razões da organização curricular;
- Diferenciação pedagógica e diversidade;

1. Metodologias e instrumentos para a organização do desempenho dos/as formandos/as – 5h
2. Os processos de integração curricular (analisar as suas implicações) (2h30m)
3. O Plano de Turma - visão global das situações, interdisciplinaridade e integração dos saberes (2h30m);
4. Colaboração: um instrumento para o desenvolvimento organizacional (2h30m);
5. O papel do professor mediador (2h30m)

Metodologias de realização da acção
Esta ação será desenvolvida, em três passos sequenciais - sessões presenciais conjuntas; trabalho autónomo para
concretização no terreno; sessões presenciais conjuntas para apresentação dos resultados obtidos.
Recorrer-se-á a metodologias de investigação/reflexão/ação, baseando-se no trabalho colaborativo para o
desenvolvimento de processos que serão apoiados por materiais significativos e facilitadores da mudança das
práticas, em favor dos resultados que os grupos pretendem alcançar na construção curricular.
Tendo em conta estas formas organizativas de base, a oficina propiciará, a nível de sessões presenciais, um espaço
de conhecimento, de conceção e produção de estratégias e materiais a desenvolver na escola através de um
processo de diálogo e troca de experiências entre os intervenientes no processo educativo que facilitará a construção
de conhecimento profissional.
Cada um dos formandos irá colaborar na construção de um plano/projeto curricular de turma e em cada sessão
presencial apresentará as problemáticas/decisões/realizações referentes ao seu plano/projeto identificando as
dimensões da colaboração, das ações de ensinar e das aprendizagens (dos alunos e dos professores e outros
parceiros), assim como a contribuição dos projetos da escola/agrupamento. Nessas sessões presenciais a formadora
apresentará o quadro concetual que sustenta o trabalho em realização de acordo com as questões de
desenvolvimento que se definiram e selecionarão textos e recursos teóricos que permitam o desenvolvimento de um
trabalho metodológico e concetualmente rigoroso e coerente.
A formadora fará também o acompanhamento dos planos/projetos promovendo o debate sobre as problemáticas e os
constrangimentos e potenciando a partilha de práticas inovadoras.
Na componente de trabalho autónomo os formandos desenvolverão as várias dimensões inerentes à metodologia de
investigação/reflexão/ação e organizarão os planos de turma e dossiês que evidenciam a construção do plano/projeto
e os processos e resultados conseguidos. Haverá o cuidado de cada formando fazer uma aferição dos resultados da
aplicação dos planos concebidos, procedendo a registos capazes de sustentar uma reflexão em sala de formação,
com vista a possíveis reformulações.
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 processo de melhoria do trabalho, 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%
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Processo

Data de recepção 28-07-2016 Nº processo 94500 Registo de acreditação CCPFC/ACC-87951/16

Data do despacho 12-09-2016 Nº oficio 5963 Data de validade 12-09-2019

Estado do Processo C/ Despacho - Acreditado

- 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;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.
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