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Ficha da Ação

Título Perspetivas da escola: novos imaginários

Área de Formação C - Formação educacional geral e das organiozações educativas

Modalidade Curso de Formação - Colóquios; congressos; simpósios; jornadas ou iniciativas congéneres

Regime de Frequência Presencial

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 3609459    Nome JORGE DO NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-00399/97

Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 17

B.I. 6968761    Nome Fernanda Maria Rodrigues da Silva Macedo    Reg. Acr. CCPFC/RFO-35838/15

Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 17

B.I. 5805515    Nome Rosa Maria Oliveira da Silva Ribeiro    Reg. Acr. CCPFC/RFO-29188/11

Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 17

B.I. 7890853    Nome ROSA MARIA LEITE DE FARIA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-24201/08

Componentes do programa Todas as componentes do programa    Nº de horas 17

Formadores sem certificado de registo

Conteúdos

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
Despertar e inscrever outra visão e estratégia para a escola é uma necessidade urgente. Os sistemas educativos do
século XXI são chamados a dar resposta às necessidades de desenvolvimento de competências nos alunos, de forma
explícita e intencional, através de mudanças no desenho curricular É neste contexto que cabe à escola o papel de
validar e valorizar práticas de gestão curricular flexíveis, assumindo decisões curriculares capazes de suscitar um
trabalho de formação culturalmente significativo e a investir noutros modos de organizar os espaços e os tempos de
trabalho, bem como a proporem um outro tipo de atividade e estratégia que estimulem a inteligência, a autonomia
solidária e a participação dos alunos na gestão do quotidiano da sala de aula (Cosme, 2018). É neste sentido que
devemos refletir para dar resposta aos novos desafios.

Objetivos a atingir
Disponibilizar aos participantes perspetivas para a compreensão das temáticas/conteúdos a desenvolver no decorrer
da ação pela equipa formadora e pelos especialistas convidados;
Proporcionar aos participantes a apropriação de conceitos ligados às temáticas em debate;
Contribuir para a melhoria da qualidade do serviço público de educação;
Levar os participantes a identificar estratégias para lidar com os desafios atuais da escola;
Levar os participantes a refletir sobre os diferentes projetos pedagógicos esperados para a educação;
Refletir sobre o currículo e a sua ligação ao mundo real das escolas;
Preparar adequadamente o exercício de uma cidadania ativa e esclarecida.

Duração
Horas presenciais: 17

Nº de horas acreditadas: 17

Cód. Dest. 99   Descrição Professores de ensino básico, secundário, educação especial e educadores de infância
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Conteúdos da ação
O curso de formação decorrerá em 8 sessões de 2h cada, exceto a primeira e a última que terão duração de 2h30,
perfazendo um total de 17h.
Cada sessão, para além da equipa formadora, terá um convidado/especialista do ensino superior para um maior
aprofundamento/problematização do conteúdo em análise.
- A flexibilidade curricular em análise;
- O Perfil dos Alunos e as suas implicações na prática pedagógica;
- As aprendizagens essenciais;
- Dinâmicas e práticas pedagógicas;
- Metodologia de projeto;
- Educação inclusiva e flexibilidade curricular;
- Cidadania e participação social;
- Avaliação das aprendizagens.

Metodologias de realização da ação
Mudança de perspetiva curricular pressupõe abertura pela equipa formadora com a clarificação da forma de
funcionamento do curso, dos respetivos conteúdos e objetivos, bem como do processo de avaliação dos formandos.
As sessões a ministrar serão de cariz teórico e dialógico, essencialmente reflexivas.
Serão aplicadas metodologias que caraterizam os cursos de formação: metodologias expositivas (sessões) e
dialógicas (debates) sendo os conteúdos da ação apresentados por especialistas convidados (conferências), em
articulação com a equipa formadora, a quem caberá moderar os debates no final de cada sessão.

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, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40%
- Relatório de implementação/projeto/programação (…) – 60%
Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
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