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Ações de Formação c/despacho > Imprimir (id #103076)

Ficha da Ação

Título O ensino da Geografia e o PASEO: Construção de materiais pedagógicos promotores de competências e saberes
essenciais
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Oficina de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 7890853    Nome ROSA MARIA LEITE DE FARIA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-24201/08
Componentes do programa    Nº de horas 0

Formadores sem certificado de registo

Estrutura da Ação

Razões justificativas da ação e a sua inserção no plano de atividades da entidade proponente
A introdução do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO), constitui um referencial estruturante para
a educação escolar nos próximos anos, procurando criar as bases para uma efetiva mudança, ao estabelecer as
competências do Séc. XXI. Por seu turno, este referencial, suscitou a necessidade de ser criado, para cada disciplina do
currículo, um documento mais específico que facilitasse a operacionalização das referidas competências. Para tal foram
estabelecidas as Aprendizagens Essenciais, por disciplina e ano de escolaridade. Cada disciplina adequará as suas
especificidades criando áreas de competências conectadas com o PASEO. A implementação destas diretrizes pressupõe
mudanças efetivas nas escolas em termos de dinâmicas dinâmicas internas, mas sobretudo em contexto de sala de aula.
Objetivos a atingir
Refletir sobre as formas de operacionalização da articulação dos diferentes documentos orientadores do currículo,
nomeadamente o PASEO e as Aprendizagens Essenciais de Geografia para os diferentes anos de escolaridade;
Produzir e divulgar experiências de aprendizagem, ideias e materiais, possibilitadores do desenvolvimento de uma prática
de investigação-ação e de inovação educacional na Educação Geográfica; 
Criar instrumentos pedagógicos/materiais didáticos de cariz eminentemente prático, com recurso a metodologias ativas; 
Estimular a aplicação prática de experiências de ensino-aprendizagem mais ativas e diversificadas que garantam mais
eficazmente o desenvolvimento do sucesso educativo, da cidadania ativa e do pensamento espacial crítico através de
uma Educação Geográfica de qualidade.
Conteúdos da ação
1. Documentos Orientadores do Currículo – Breve abordagem: 
a. Programas da disciplina,
b. Metas Curriculares,
c. Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO);
i. Contextualização do PASEO nas políticas educativas internacionais,
ii. Estrutura,
iii. Áreas de Competências,
iv. Práticas pedagógicas subjacentes.
d. Aprendizagens Essenciais (AE);
i. Contextualização,
ii. Filosofia subjacente.

Duração
Horas presenciais: 15 
Nº de horas acreditadas: 30

   Horas de trabalho autónomo: 15

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Professores do grupo 420
DCP 99   Descrição Professores do grupo 420

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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2. Operacionalização da articulação entre o PASEO e as AE: 
a. Em termos de planificação a diferentes escalas temporais;
b. Como planificar;
c. O conceito de “essencial”;
d. Os “conceitos” como elementos estruturais da planificação;
e. Importância das ações estratégias – desenvolvimento e aplicação. 
3. Práticas pedagógicas – Necessidade de mudança: 
a. Do modelo industrial ao modelo social;
b. Metodologias ativas:
i. Laboratórios de Aprendizagem: Cenários e histórias de aprendizagem. Iniciativa “laboratórios de aprendizagem (pt)
/future classroom lab (eun)”,
ii. A aprendizagem baseada em problemas, project based learning (PBL),
iii. Aprendizagem baseada em projetos,
iv. A aprendizagem em grupo, team based learning (TBL),
v. A sala de aula invertida, flipped classroom,
vi. Estudos de caso,
vii. Trabalho de campo,
viii. Dramatizações,
ix. Debates e mesas-redondas, entre outras.
4. Necessidade de novas abordagens de avaliação das aprendizagens, em contexto de sala de aula: 
a. Tipos e formas de avaliação,
b. Avaliar competências;
c. Avaliação dos e pelos alunos;
d. Instrumentos de avaliação.
5. Apresentação dos trabalhos.
6. Avaliação da Ação de Formação.
Metodologias de realização da ação

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
Bibliografia fundamental
Aprendizagens Essenciais (ver http://www.dge.mec.pt/aprendizagens-essenciais).
Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória:
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
MORÁN, J. (2015). Mudando a educação com metodologias ativas. Coleção Mídias Contemporâneas. Convergências
Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Vol. II, Carlos Alberto de Souza e Ofelia Elisa Torres Morales
(orgs.). PG: Foca Foto-PROEX/UEPG - http://www2.eca.usp.br/moran/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf
acedido em 28/08/2018.
Paiva, Marlla et al (2016). Metodologias ativas de ensino-aprendizagem, in SANARE, Sobral - V.15 n.02, p.145-153
(https://novaescola.org.br/conteudo/11897/como-as-metodologias-ativas-favorecem-o-aprendizado, acedido em
28/08/2018).
Souza S.C e Dourado L. (2016). Criando experiências de aprendizagem significativas: do potencial da Aprendizagem
Baseada em Problemas, El Hombre y la Máquina n.º 40, 2012, pp. 59-67
(http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/viewFile/2880/1143, acedido em 28/08/2018).

Presencial   Trabalho autónomo

As sessões presenciais incidirão nos conteúdos acima transcritos, com recurso a
uma abordagem teórica-prática, implicando metodologias ativas e participativas,
com destaque para o debate de ideias, e a investigação-ação. Estas opções
metodológicas visam oferecer aos formandos uma abordagem diversificada dos
diferentes processos, no sentido de todos atingirem objetivos semelhantes,
embora com diferentes sequências metodológicas. Ou seja, em tempos e locais
diferentes, todos os formandos desenvolverão as mesmas capacidades e
competências previstas, contando para isso com o apoio da plataforma digital do
CFFH 'CIRCOS' e/ou Moodle, sempre que relevante para a troca/partilha de
experiências e saberes.

  

1. Planificação de uma estratégica
de ensino aplicada a um conteúdo,
utilizando uma metodologia ativa à
escolha; elaboração do material
pedagógico e sua aplicação em
contexto de sala de aula (será
salvaguardado que, tanto quanto
possível, estratégia, metodologia
ativa e conteúdo não sejam
repetidos, no conjunto dos grupos).
2. Construção de um instrumento
de avaliação da atividade,
salientando o facto de que este
deve abarcar a avaliação em todas
as suas dimensões, devendo
conter: 
a. Descritores de avaliação e
respetiva ponderação;
b. Autoavaliação dos alunos;
c. Heteroavaliação dos alunos;
d. Avaliação pelo professor;
e. Avaliação final (pauta).
f. Reflexão crítica Individual (e
também em grande grupo) sobre o
trabalho desenvolvido.
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Processo

Data de receção 21-01-2019    Nº processo 102223    Registo de acreditação CCPFC/ACC-101354/18
Data do despacho 30-01-2019    Nº oficio 680    Data de validade 08-10-2021
Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido


