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Ficha da Acção

Designação Tutoria em contexto escolar: para uma prática sustentada de promoção do sucesso educativo

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Oficina de Formação

Cód. Área B13 Descrição Psicologia da Educação,

Cód. Dest. 14 Descrição Professores dos Ensinos Básico e Secundário

Dest. 50% Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 11896124 Nome HELENA ISABEL DIAS DE OLIVEIRA AZEVEDO Reg. Acr. CCPFC/RFO-25289/09

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 15    Nº Total de horas de trabalho autónomo 15
Nº de Créditos 1.2
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
Atualmente, um dos maiores desafios da escola é responder à heterogeneidade cultural, social e étnica dos seus
alunos, tendo em vista a promoção do sucesso escolar de todos. O insucesso escolar e o desajustamento de um
número significativo de alunos à realidade escolar, traduzidos num baixo envolvimento e em dificuldades de integração
social, aumentam a probabilidade de absentismo e abandono escolares (Martinho, 2011).
Face a esta realidade, urge a necessidade de encontrar respostas às necessidades e heterogeneidade dos alunos,
recorrendo a metodologias assentes numa lógica de inclusão, nas quais se insere a intervenção tutorial. Os
programas de tutoria, pelas suas características e formas de atuação, constituem-se como processos
potencializadores de melhoria das aprendizagens e do sucesso educativo, assentes numa perspetiva de
desenvolvimento sistémico e integrador da formação pessoal e social.
A tutoria escolar pode ser caracterizada como “uma relação de apoio e orientação entre um adulto (professor) e um
jovem (aluno), desenvolvida durante um período alargado de tempo (no mínimo um ano, mas preferencialmente
durante um dado ciclo de estudos), que visa não só o acompanhamento escolar do jovem, mas também o seu
desenvolvimento individual e a realização do seu potencial. Esta relação deve desenvolver-se de forma
co-responsável e co-construída, isto é, partilhada e tecida por ambos os elementos da díade” (Alarcão & Simões,
2008, p. 15).
A investigação aponta algumas condições essenciais conducentes à eficácia dos programas de intervenção tutorial,
entre as quais se destacam: i) a seleção e formação de tutores; ii) a organização de atividades estruturadas de tutoria;
iii) a frequência do contacto tutorial; iv) a duração da relação; v) o envolvimento parental; vi) a monitorização da
implementação do programa; vii) mecanismos de compatibilização entre tutor e tutorando (Dubois et al., 2002).
Partindo destes pressupostos, revela-se pertinente aprofundar e atualizar os conhecimentos teóricos de suporte a esta
medida educativa, configurando assim novas formas de intervenção. Neste sentido, pretende-se com esta formação
refletir e implementar programas de intervenção tutorial em contexto escolar, interligando conhecimentos teóricos com
as necessidades específicas do contexto e dos alunos, implicando o desenvolvimento de competências de aprender a
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aprender, aprender a fazer e aprender a ser. E, assim, dar resposta à medida elencada no plano de ação estratégica,
no âmbito do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar - PNPSE (Resolução do Conselho de Ministros nº
23/2016) de escola associada ao CFFH.

Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com esta oficina de formação pretende-se levar os formandos a:
- Aprofundar o conhecimento sobre perspetivas teóricas-metodológicas sobre tutoria em contexto escolar;
- Aprofundar conhecimentos sobre a construção, implementação e funcionamento de processos de tutoria escolar;
- Integrar os modelos e projetos de tutoria na ação estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens;
- Desenvolver competências para a elaboração e implementação de projetos de tutoria que respondam às
necessidades específicas dos alunos, apoiadas na mudança sistemática de práticas;
- Elaborar e implementar projetos de intervenção tutorial, devidamente fundamentados;
- Analisar e debater os resultados e impacto da implementação da ação tutorial.

Conteúdos da acção
I. Tutoria Escolar: Concetualização e Contextualização (5 horas)
Conceito(s) de tutoria
Objetivos da tutoria
Tipos de tutoria
Perfis do tutor e tutorando
Competências do tutor

II. A tutoria escolar: Processos e Caraterísticas (5 horas)
A tutoria como processo de mediação para a aprendizagem
A tutoria como processo para a mudança
A tutoria como processo para o empoderamento
Apresentação e análise de processos de tutoria escolar

III. Tutoria escolar nos planos de ação estratégica (5 horas)
Planeamento da ação estratégica
Medidas, práticas e estratégias de melhoria das aprendizagens
Tutoria escolar como estratégia de melhoria das aprendizagens
Avaliação e monitorização dos processos de tutoria

Metodologias de realização da acção
A ação decorrerá na modalidade de Oficina de Formação, com uma componente presencial (15 horas) e uma
componente de trabalho autónomo (15 horas).
A componente presencial será constituída por sessões de cariz teórico e prático (entre 6 a 7 sessões), recorrendo a
metodologias expositivas, interrogativas e ativas. Pretende-se iniciar a exposição de conteúdos com um levantamento
dos conhecimentos e experiências prévios dos formandos, de forma a valorizar os conhecimentos e competências já
adquiridos em contexto real. Sempre que possível, serão privilegiadas metodologias ativas na abordagem aos
conteúdos da ação. Serão propiciados momentos de discussão, reflexão e de trocas de experiências entre formandos
e formador. Estas sessões servirão de suporte à elaboração de projetos de intervenção tutorial, bem como à
discussão conjunta dos resultados obtidos na implementação dos projetos.
A componente de trabalho autónomo consiste na elaboração e implementação de um projeto/plano de tutoria
(justificação, objetivos, condições de aplicação, processo de construção/implementação, resultados alcançados,
documentação de apoio,…) e decorrerá de forma intercalar com as sessões presenciais, espaçadas no tempo, para
implementação sustentada do projeto. Este trabalho será monitorizado nas sessões presenciais através de
reflexão/análise e debate das evidências produzidas por cada formando.
No final, cada formando elaborará um relatório crítico individual sobre os efeitos da ação de 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:

- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 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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