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Ficha da Ação

Título O Outro lado da Escola
Área de Formação B - Prática pedagógica e didática na docência
Modalidade Curso de Formação
Regime de Frequência Presencial

Cód. Área   Descrição

Reg. de acreditação (ant.)

Formadores

Formadores com certificado de registo
B.I. 10535844    Nome GABRIELA DE PINA TREVISAN    Reg. Acr. CCPFC/RFO-12905/01
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 12352765    Nome Helena Maria Fernandes Grangeia    Reg. Acr. CCPFC/RFO-39479/19
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 3577107    Nome INÊS MARIA HENRIQUES GUEDES DE OLIVEIRA    Reg. Acr. CCPFC/RFO-01836/97
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 11467126    Nome Mariana Soares Martins de Carvalho    Reg. Acr. CCPFC/RFO-40964/21
Componentes do programa    Nº de horas 0

B.I. 6313956    Nome Teresa Margarida Moreira Freire Barbas de Albuquerque    Reg. Acr. CCPFC/RFO-40940/21
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
O curso de formação proposto tem como finalidade: perspetivar a escola como um local de aprendizagem que não se
limita ao ensino e aos conteúdos curriculares, mobilizando estratégias de Educação não formal. Esta surge no seguimento
das propostas de intervenção no âmbito do projeto Aprender é de+, do ProChild CoLAB, com um foco particular em
intervenções de educação não formal, em contexto comunitário e escolar. O recreio escolar, a importância do espaço
exterior para as crianças, as brincadeiras e as intervenções socioespaciais assumem aqui particular relevância. Na
continuidade do Projeto "A Escola de Pernas para o ar", desenvolvido na EB1 de Gondar no corrente ano letivo, foi
possível identificar necessidades de formação para os professores, professores AEC e psicólogos escolares nas
temáticas trabalhadas nesta proposta. Assim, este curso de formação permitirá alcançar os objetivos definidos e desenhar
o alargamento do projeto às restantes EB1 de Pevidém para o ano letivo de 2021-22. Trabalhar a escola como algo que
não se esgota em conteúdos curriculares nem na imagem da criança-aluno é central para que os adultos que nelas
trabalham possam construir uma visão do espaço escolar que contempla a criança no seu todo, nas suas especificidades
e culturas próprias, e que a educação não formal consegue mobilizar com estratégias e conteúdos próprios de
intervenção. De modo a alcançar esta visão, toda a comunidade educativa é chamada a participar.
Objetivos a atingir
• Promover competências e conhecimentos dos docentes e seus coadjuvantes sobre a promoção do bem-estar e
competências pessoais e emocionais das crianças
• Refletir sobre diferentes formas de pensar a escola com docentes, assistentes operacionais e psicólogos escolar.
• Valorizar a Educação não formal e o brincar.

Duração
Horas presenciais: 25
Nº de horas acreditadas: 25

Cód. Dest. 99   Descrição Professores dos grupos 110 e 120
DCP 99   Descrição Professores dos grupos 110 e 120



• Promover competências de relacionamento interpessoal através de tutoria por pares
• Apoiar os formandos no desenvolvimento de iniciativas que promovam o bem-estar e competências pessoais e
emocionais nas crianças.
• Promover competências de análise socioespacial, através do reconhecimento da escola e da reflexão sobre as rotinas e
estruturas para brincar
• Valorizar o espaço da criança e permitir interações positivas entre adultos e crianças;
• Promover a voz ativa e atuante da criança no espaço escolar
• Valorizar perspetiva da criança e capacidade de decidir sobre temáticas relevantes e significativas para ela;
• Promover um ambiente participativo na escola, envolvendo crianças, profissionais, famílias, entre outros.
Conteúdos da ação
1. Educação não formal e o papel do adulto na relação com a criança - 3h. 
Neste módulo serão abordados os seguintes aspetos: 
A escola enquanto contexto de ensino-aprendizagem promotor do desenvolvimento de competências socias e emocionais
das crianças. 
O papel da educação não formal na formação global da criança, nomeadamente em contexto escolar. 
O adulto como elemento facilitador e promotor do desenvolvimento da criança no contexto relacional da educação formal
e não formal.
2. Como centrar a escola na criança? - 3h. 
Pretende-se que o/a professor/a adquira as competências necessárias para, a partir da relação privilegiada e dos tempos
e espaços partilhados com a criança, consiga identificar atempadamente os sinais de dificuldades emocionais e
comportamentais na criança, apoiando-a na gestão dos efeitos da pandemia e promovendo a sua resiliência.
3. Espaços de participação da criança na escola - 3h 
Pretende-se que os formandos adquiram conhecimentos sobre direitos das crianças em espaços escolares e mecanismos
e estratégias facilitadoras da sua participação quotidiana e em processos de tomada de decisão coletivos.
4. Potencialidades/competências do brincar e papel do adulto - 4h
5. Tutorias por pares - 4h. 
Neste módulo serão abordados os seguintes aspetos: 
papel da tutoria por pares na promoção do desenvolvimento das crianças; 
tutoria por pares, a educação formal e não formal, e a dimensão relacional e interpessoal no contexto escolar; 
tutoria por pares enquanto estratégia facilitadora do bem-estar das crianças e promotora dos processos de ensino-
aprendizagem. 
O papel dos adultos no processo de tutoria por pares no contexto de ensino-aprendizagem 
6. Potencialidades do espaço exterior - 7h. 
Pretende-se demonstrar a relevância da experiência imersiva no espaço exterior no processo de aprendizagem das
crianças. Considera-se que o espaço é o “terceiro professor”, nas suas qualidades materiais, temporais e sensoriais.
Trata-se de entender o espaço numa visão holística, no qual todos os sentidos são chamados a ter lugar. Para além disso,
a experiência concreta do espaço, torna o conhecimento teórico adquirido na sala de aula em conhecimento prático
apreendido no contato direto com o mundo das “coisas”: a água, a terra, as árvores, os sons, os cheiros, numa
capacitação para a atenção plena ao mundo no qual vivemos o nosso dia-a-dia.”
7. avaliação - 1h
Metodologias de realização da ação
De modo a atingir os objetivos propostos, as sessões de formação recorrerão a metodologias diversas, adequadas aos
conteúdos e grupo de formandos. Mobilizar-se-ão momentos expositivos, trabalhos práticos com os formandos partindo
da apresentação de trabalhos já realizados com as crianças, visionamento de vídeos de intervenções em recreios
escolares, e debate e reflexão a partir de materiais preparados pelos formadores para o efeito. 
Os formandos serão convocados a ter um papel ativo nas sessões e, em determinadas situações, na preparação prévia
de materiais de reflexão a trazer para as sessões. A partir dos materiais preparados pelos formadores para as sessões, o
trabalho em pequeno grupo será privilegiado sempre que possível, de modo a promover a interação entre os diferentes
profissionais atuantes na escola, e trabalhar a partir da riqueza das especificidades que cada perfil traz para o contexto da
formação. 
A participação dos formandos será fundamental, pelo que deverá privilegiar-se a utilização de ferramentas colaborativas
para o ensino à distância.
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, qualidade e participação nas atividades/tarefas das sessões – 40% 
- Relatório reflexivo (…) – 60%

Nota - As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação.
Fundamentação da adequação dos formadores propostos
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