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Ficha da Ação

Título Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar ou Brincar é Aprender

Área de Formação A - Área da docência

Modalidade Oficina de Formação

Regime de Frequência Presencial

Cód. Área Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 7777885    Nome ANA ISABEL DE AZEVEDO DOMINGUES    Reg. Acr. CCPFC/RFO-14242/02

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
É de fundamental importância continuar a investir no desenvolvimento profissional docente. Em conjunto as educadoras de
um mesmo agrupamento podem fazer dos seus momentos de encontro mensal oportunidades para aprofundar os
fundamentos científicos que subjazem às práticas pedagógicas; as teorias sócio construtivistas que colocam as crianças
como sujeitos do processo educativo se não forem alvo de reflexão e de aprofundamento podem correr o risco de ser
substituídas por práticas transmissivas dos saberes dos adultos. Importa, assim, que os profissionais de educação reflitam
em conjunto sobre o documento das Orientações Curriculares para a Educação Pré-escolar, reformulado em 2016, que,
mais uma vez, reitera como princípios fundamentais:
1- O desenvolvimento e a aprendizagem como vertentes indissociáveis no processo de evolução da criança
2- O reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo
3- A exigência de resposta a todas as crianças
4- A construção articulada do saber
O reconhecimento da capacidade da criança para construir o seu desenvolvimento e aprendizagem supõe uma
planificação emergente pelo educador, tendo em conta os interesses das crianças. Assim, o educador como construtor e
gestor do currículo deverá refletir “sobre as finalidades e sentidos das suas práticas pedagógicas, os modos como
organiza a sua ação e a adequa às necessidades das crianças. Esta reflexão assenta num ciclo interativo - observar,
planear, agir, avaliar - apoiado em diferentes formas de registo e de documentação, que permitem ao/à educador/a tomar
decisões sobre a prática.

Duração
Horas presenciais: 25 

Nº de horas acreditadas: 50

   Horas de trabalho autónomo: 25

Duração
Entre 1 e 12    Nº Anos letivos: 1

Cód. Dest. 99   Descrição Educadores de infância

DCP 99   Descrição Educadores de infância

Nº de formandos por cada realização da ação
Mínimo 5    Máximo 20
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Objetivos a atingir
. Planear dinâmicas de trabalho de intencionalidade pedagógica que coloquem as crianças no centro das suas
aprendizagens.
2. Produzir recursos pedagógico/didáticos, susceptíveis de desenvolver nas crianças as competências/capacidades que se
requerem para esta faixa etária, experimentá-los, analisá-los e partilhá-los
3. Fomentar a perceção do ambiente educativo nas dimensões que o integram: organização do grupo, do espaço, do
tempo; a organização do estabelecimento educativo; a relação com os pais e outros parceiros educativos.
4. Promover a consciência de que a organização e a utilização do espaço espelham as intenções educativas do educador.
5. Reforçar a noção de espaço como dimensão curricular no sentido de levar à estruturação de ambientes favoráveis à
aprendizagem ativa.
6. Fomentar o planeamento da ação pedagógica, aceitando as sugestões das crianças e integrando situações imprevistas
que possam ser potenciadoras de aprendizagem.
7. Promover o conhecimento e a utilização de instrumentos e técnicas de recolha e organização de informação para avaliar
a aprendizagem.

Conteúdos da ação
1. Gestão curricular no jardim de infância - definição dos itens a desenvolver nos Projetos Curriculares de Grupo (2h
PresenciaisTeóricas e 2h Presenciais Prática; 5h-Trabalho Autónomo –TA)
TA: Construção dos Projetos Curriculares de Grupo
2. Análise das novas Orientações Curriculares, não como um programa a cumprir, mas como uma referência para a
construção e gestão curricular: (2h PresenciaisTeóricas e 2h Presencial Prática; 5h-Trabalho Autónomo –TA)
1.2- Análise dos aspetos fundamentais no documento:
2.3 - Desenvolvimento e aprendizagem como vertentes indissociáveis.
1-4 - Reconhecimento da criança como sujeito e agente do processo educativo.
1.5 -Exigência de resposta a todas as crianças.
1.6 - Construção articulada dos saberes
TA: Elaborar planificações semanal ou quinzenal em que haja uma abordagem integrada de saberes; aplicá-las em
contexto de trabalho com as crianças e trazer para as sessões presenciais da formação evidências da integração dos
contributos das crianças na planificação.
3. Ênfase na metodologia de Trabalho de Projeto (2h Presenciais Teóricas e 2h Presencial Prática; 5h-TA).
2.1- Abordagem à Metodologia de Trabalho de Projeto como a mais facilitadora do desenvolvimento intelectual das
crianças
TA: Iniciar a metodologia de trabalho de projeto na sala de atividades, recolhendo os centros de interesse das crianças,
anotando as evidências para posterior reflexão em grande grupo no contexto da formação presencial.
4. A organização do ambiente educativo com a participação da criança
Abordagem à conceção do ambiente educativo como primeira dimensão curricular nas metodologias ativas. A diversidade
na organização dos ambientes educativos com a participação das crianças - apresentação e reflexão sobre os diferentes
contextos de ação pedagógica experiênciados pelos formandos. (4h PresenciaisTeórico/4h Presenciais Práticas; 5h-TA)
4.1 Os tempos da rotina diária como garantes de oportunidades de trabalho, iniciado pela criança(s), pelo adulto e
comportando diferentes níveis de interação: individual, pares, em pequeno grupo, em grande grupo.
TA: Construir uma planta da sala, identificando as oportunidades educativas que os espaços e materiais podem propiciar
ao grupo de crianças, dentro da rotina diária.
5. Avaliação para a aprendizagem e não da aprendizagem (5h Presencais Teórico/Práticas; 5h-TA)
5.1 - A importância de saber OBSERVAR, REGISTAR, AVALIAR, tornando estas atitudes como fundamentais para poder
PLANIFICAR com sentido e intencionalidade educativa;
5.2 - O Planeamento da ação educativa, acolhendo as sugestões das crianças:
5.3 - Avaliação das aprendizagens na Educação Pré-Escolar
5.4 - A avaliação autêntica na Educação Pré-Escolar
5.5 - Princípios orientadores das práticas de avaliação autêntica (OBSERVAR, REGISTAR, AVALIAR).
TA: Construção de instrumentos facilitadores da recolha e organização de informação que permitam planear e efetuar a
avaliação para a aprendizagem e consequente aplicação em contexto de trabalho com as crianças. Anotação de
evidências para posterior reflexão nas sesssões presenciais da Oficina de Formação, em grande grupo.

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

Fundamentação da adequação dos formadores propostos

Bibliografia fundamental

Presencial Trabalho autónomo
Levantamento de necessidades prioritárias dos formandos: reflexão inicial
sobre as situações mais problemáticas que careçam de intervenção;
introdução: teórico-prática (leitura e análise das Orientações Curriculares
para a Educação Pré-Escolar)
- Planificação das atividades tendo em conta os conteúdos e os objetivos
da ação e as necessidades dos formandos;

- Reflexão, em grande grupo, sobre a
aplicação dos materiais concebidos e
estratégias de desenvolvimento das
aprendizagem;
- Apresentação das evidências, resultados e
ocorrências
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