A Força do Digital
A Escola que se Segue
Curso de formação de 15h
Acreditado com registo nº CCPFC/ACC-111239/21

As escolas portuguesas fizeram, em
2019/20, um esforço hercúleo para che-

De 19 de abril

garem a cada um dos seus alunos. De-

a 14 de junho

bateram-se com grandes adversidades:
falta de hardware, falta de rede e impreparação de muitos docentes.

Escola-Sede:
Escola Secundária Francisco de Holanda
Alameda Dr. Alfredo Pimenta

O CFFH atento a esta, ainda atual, reali-

4814-528 Guimarães

dade propõe mais um ciclo de seminá-

Telefone: 253 540 134

rios para que os docentes das escolas
associadas possam partilhar informação

Fax: 253540134

indutora de reflexão e melhores práticas,
debatendo critica e informadamente sobre o novo contexto da vida escolar.

Ciclo de Seminários

CFFH_2021
Correio eletrónico: cfaecffh@gmail.com

Rui Trindade
José Eduardo Lemos
Jorge Manuel Ascensão
Roberto della Santa
Lurdes Neves
Sofia Ramalho
Santana Castilho

Objetivos principais
- Disponibilizar aos participantes perspetivas
para a compreensão das temáticas/conteúdos
a desenvolver no decorrer da ação pela equipa
formadora e pelos especialistas convidados;
- 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 resultantes do contexto pandémico;

Sessão
Sessão de abertura: Adelina Pinto
A formação docente: que oportunidades/ desafios.
Rui Trindade

Data

Horário

19/04/2021

18H0020H30

As escolas durante a pandemia:
constrangimentos e oportunidades.
José Eduardo Lemos

26/04/2020

18H0020H00

As escolas em tempo de pandemia/E@D - A visão dos pais e
encarregados de educação.
Jorge M. Ascensão

03/05/2021

18H0020H00

Para além da distância: da defesa do ato de ensino
Roberto della Santa

10/05/2021

18H0020H00

O ensino e os professores na
Escola Pública – novos desafios.
Lurdes Neves

24/05/2021

18H0020H00

A Aprender e ensinar em tempos
de pandemia: os efeitos nas crianças, nos jovens e nos professores
Sofia Ramalho

31/05/2021

18H0020H00

Que Escola podemos
esperar?
Santana Castilho
Sessão de encerramento: Pompeu
Martins

14/06/2021

- Problematizar os novos papeis a assumir por
parte dos professores e dos alunos;
- Discutir os prós e contras da escola a distância;
- Elencar, criticamente, os efeitos da pandemia
nas crianças e jovens (e nos professores).

18H0020H30

Regime de avaliação dos formandos:
A avaliação/classificação de cada formando
obedece aos seguintes critérios:
 Envolvimento, qualidade e participação
nas atividades/tarefas das sessões- 40
 Relatório reflexivo- 60%
Os relatórios são avaliados pelos seguintes
critérios/ponderações:
 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 limite de faltas é de 5h e é da responsabilidade de cada formando a sua identificação na plataforma a utilizar (será o seu
print que servirá de registo de presença)

O modelo de reflexão crítica/relatório será
enviado, por email, para todos os formandos que o deverão preencher e enviar para
o email dos 4 formadores, impreterivelmente até ao dia 25 de junho de 2021.
rosafaria@aeamc.edu.pt
macedofernandamaria@gmail.com
jorgenascimentosilva@gmail.com
romasribeiro@gmail.com
O resultado da avaliação dos formandos
será expresso, quantitativamente, na escala
de 1 a 10.

