
Escola-Sede: ES Francisco de Holanda 

Alameda Dr. Alfredo Pimenta  

4814-528 Guimarães 

 

Telefone: 253 540 134   

Fax: 253540148  

Correio eletrónico: cfaecffh@gmail.com 

Programa da Ação 

Ação com requisitos para ser reconhecida como ACD, 
nos termos do Despacho 5741/2015, de 29 de maio  

Organização 

Apoio 

“Ventos de Mudança: 

Juntos faremos…. 

mais e melhor”  

Nota: será criada na plataforma CIRCOS do CFFH uma área 

reservada para partilha de materiais e práticas e um fórum 

para troca de experiências 

“Ventos de Mudança: Juntos fa-
remos…. mais e melhor”  

 

09:30 às 10:00 

10:00 às 11:45 

  

 

11:45 – 12:00 

12:00 às 13:00 

  

13:00 – 14:00 

 

14:00 – 17:00 

  

  

  

  

 

 

Sessão de abertura - Rui Rocha 

Comunicação “Ventos de Mudança: 

Juntos faremos…. mais e melhor” - Gru-

po de trabalho do AEAMC 

Intervalo 

Comunicação “Desafios à gestão Curri-

cular” - Fernanda Macedo e Rosa Faria 

Intervalo para almoço 

 

WORKSHOP – DAC 

Mesa 1: O que é um DAC? 

Mesa 2: Para que crio um DAC? 

Mesa 3: Como implemento um DAC? 

Mesa 4: O que avalio e como avalio? 

Intervalo 

Sistematização/Conclusão 

 

Escola Sede do AEAMC - 26/06/2019 

ACD 



A ação preenche os requisitos para ser reconhecida co-

mo ACD, nos termos do Despacho 5741/2015, de 29 de 

maio. 

Pretende-se desenvolver esta jornada de trabalho conjunto 

da seguinte forma: 

 

MANHÃ 

 

Sessão de abertura  

Comunicação “Ventos de Mudança: Juntos Faremos…. 

mais e melhor”  

Intervalo 

Comunicação “Desafios à gestão Curricular”  

Intervalo para almoço 

 

TARDE 

 

WORKSHOP – DAC 

Mesa 1: O que é um DAC? 

Mesa 2: Para que crio um DAC? 

Mesa 3: Como implemento um DAC? 

Mesa 4: O que avalio e como avalio? 

Intervalo 

Sistematização/Conclusão 

Reconhecimento: 

Organização da ação 

Local de Realização: 

Escola Sede do AE Arqueólogo Mário Cardoso 

O Porquê da Ação? 

“As competências colaborativas podem ser ensinadas e 

praticadas nas disciplinas cognitivas” (OCDE, 2018).  

A possibilidade de gerir o currículo em articulação pode 

ser uma das respostas possíveis às inquietações colo-

cadas, nomeadamente através da criação de momentos 

DAC, com novas formas de trabalho e de gestão do 

tempo letivo. 

Todo o trabalho em DAC tem de ter obrigatoriamente 

por base as Aprendizagens Essenciais das disciplinas 

envolvidas com vista ao desenvolvimento das áreas de 

competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, podendo haver uma combina-

ção total ou parcial das disciplinas. 

A concretização dos princípios orientadores previstos no 

DL n.º 55/2018 de 06 de julho (artigo 4.º) está depen-

dente da capacidade das escolas operacionalizarem os 

procedimentos daqui decorrentes. 

Partilha de práticas: 

Será criado um espaço na plataforma CIRCOS do CFFH 

uma área reservada aos docentes com vista a: 

 

Partilhar materiais entre os intervenientes da ação de for-

mação; 

 

- Promover o trabalho colaborativo durante e após a con-

clusão da ação; 

 

- Comunicar/dialogar sobre os efeitos da ação; 

 

- Facilitar e apoiar o trabalho a desenvolver nas escolas; 

Equipa Formadora: 

 

Fernanda Macedo — Formadora interna do CFFH 

 

Rosa Faria — Formadora interna do CFFH 

 

Equipa de trabalho do AEAMC: 
 

Anabela Gonçalves 

Anabela Neiva 

Carla Bastos 

Isabel Simões  

Rosa Ferreira 

 


