
Sessões Data 

Teoria e Métodos para a investigação em 
Ciências Sociais e Humanas 

Albertino Gonçalves (UMinho) 

30-01 

O papel da História na construção de um 
saber completo 

Francisco Mendes (UMinho) 

06-02 

O papel da Arqueologia na construção do 
conhecimento histórico 

Sofia Figueiredo (UMinho) 

13-02 

Roma: Planeamento e Urbanização 

Helena Carvalho (UMinho) 
20-02 

A organização do espaço  e os poderes 
medievais 

Arnaldo Melo (UMinho) 

27-02 

Expansão Europeia Quatrocentista e 
Quinhentista 

Rodrigo Dominguez (UMinho) 

13-03 

Educação Histórica e Aprendizagens 
Essenciais 

Marília Gago (UMinho) 

20-03 

Património Local: Povoamento Castrejo*  

Helena Pinto (AEVST / CITCEM) 
23-03 

Património Local: Centros Históricos* 

Helena Pinto (AEVST / CITCEM) 
06-04 

Arquivos: Apoios instrumentais ao conhe-
cimento Histórico 

Alexandra Magalhães (Arquivo Municipal) 

08-05 

Arqueologia Industrial e a defesa do patri-
mónio  

José Manuel Lopes Cordeiro (UMinho) 

15-05 

Escola Secundária Francisco de Holanda 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta  

4814-528 Guimarães 

 

Telefone: 253540134   

Correio eletrónico: cfaecffh@gmail.com 

Organização A (Re)Construção da 
História III 



O Seminário “A (Re)Construção da História III” 

foi acreditado, na modalidade de Curso de Forma-

ção, pelo Conselho Científico-Pedagógico da For-

mação Contínua, através do Centro de Formação 

Francisco de Holanda, em Guimarães. Tem o re-

gisto de acreditação nº CCPFC/ACC-101782/18. 

Este curso de formação, correspondente a 25 ho-

ras de formação, para efeitos de aplicação do arti-

go 9º do RJFCP, releva para a progressão em car-

reira de professores dos grupos 200 e 400.  

No contexto atual, espera-se da escola a constru-

ção de saberes ancorados em formações sólidas, 

orientadas para o desenvolvimento de competên-

cias que suscitem a adequação das práticas a no-

vas situações. Este desafio constata-se nas altera-

ções/flexibilização curriculares e nas aprendiza-

gens essenciais ancoradas no perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória. 

A necessidade de permanente atualização científi-

ca, pedagógica e didática dos docentes exige, por 

isso, o recurso a um conhecimento histórico parti-

lhado/construído, sustentado na investigação de 

vários especialistas. 

Os professores inscritos no Curso de Formação 

deverão ter em atenção o seguinte horário:  

I. As sessões decorrem das 17.30h, às 19.30h, na 

Escola Secundária de Caldas das Taipas. 

II. As visitas exteriores (assinaladas com *) decor-

rem das 09.30h às 13.00h. 

III. Em cada sessão serão passadas folhas de pre-

sença, sendo da responsabilidade dos forman-

dos a sua assinatura.   

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das 25 

horas previstas  para o Curso de Formação (17 horas).  

A avaliação final incidirá sobre a participação e envolvi-

mento na discussão dos temas a abordar e sobre a rea-

lização de uma reflexão crítica/relatório individual, de 

acordo com os seguintes critérios: 

 Envolvimento e participação (qualidade) nas ativi-

dades/tarefas das sessões - 40%; 

 Reflexão crítica/relatório individual - 60%.  

Critérios de avaliação do Relatório: 

- abordagem reflexiva sobre a pertinência e a relevância 

dos conteúdos e conceitos tratados - 50%;  

- problematização dos conteúdos e conceitos tratados e 

sua articulação com a experiência profissional - 50%. 

O modelo de reflexão crítica será enviado por email para 

todos os formandos que o deverão preencher e enviar 

para o endereço e-mail da formadora Helena Pinto 

(mhelenapinto@gmail.com) impreterivelmente até ao 

dia 25 de maio. Depois dessa data não serão aceites.  

O certificado da ação estará disponível para levanta-

mento no CFFH, depois de rececionado email com a 

informação da sua emissão. 

A ação será avaliada através de um questionário de 

avaliação, em formato digital, que será enviado por 

email para os formandos, logo no final da formação. Por 

favor, não se esqueça de o preencher e submeter no 

prazo máximo de 3 dias, dado que essa informação é 

muito importante para a melhoria da nossa oferta forma-

tiva. 

• Proporcionar o aprofundamento de conhecimentos 
dos formandos relativamente a temas atuais, direta 
ou indiretamente relacionados com a sua profissão; 

• Sensibilizar os docentes para a necessidade de 
uma atitude reflexiva e interventiva face às vivências 
de diferentes comunidades educativas; 

• Desenvolver métodos de ensino que incentivem 
práticas letivas em que os alunos experimentem pro-
cedimentos de pesquisa histórica; 

• Operacionalizar estratégias de aprendizagem de 
História em contexto com recurso ao património local;  

• Sensibilizar para as potencialidades comunicativas 
da imagem em contexto educativo;  

• Fomentar o uso de espaços museológicos, pela 
articulação do seu contexto com o currículo escolar, 
em atividades de ensino/aprendizagem fora do espa-
ço escolar; 

• Permitir a atualização científica/pedagógica/didática. 
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