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ACREDITAÇÃO DA AÇÃO

INFORMAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO

Entidade formadora (nome):   CF Francisco de Holanda

Concelho:   Guimarães

Telefone:   253540134

Email:   diretoracffh@gmail.com

Registo da acreditação da entidade formadora:   CCPFC/ENT - AE 1368/20

Designação da Ação:   O Outro Lado da Escola

Área de formação:   Relação pedagógica e relações humanas

Domínio da formação:   Aspetos pedagógicos da ação educativa

Modalidade:   Curso

Duração (nº de horas):   15

Objetivos a atingir:   Valorizar o papel central dos assistentes operacionais na promoção do bem-estar da criança;
Valorizar a Educação não formal e o brincar;
Promover competências e conhecimentos dos assistentes operacionais sobre a promoção do bem-estar e competências pessoais e
emocionais das 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;
Capacitar os formandos no desenvolvimento de estratégias que promovam o bem-estar das crianças;

Conteúdos:   Educação não formal e o papel do adulto na relação com a criança;
Como centrar a escola na criança?
Autonomia, vigilância e espaço para ser criança
Bem-estar da criança, questões emocionais e comportamentais.
Papel do adulto na escola
Participação da criança
Potencialidades/competências do brincar
Relação adulto-criança
Relação criança-criança
Relação criança-espaço

Tipo de formação:   Presencial

Bibliografia fundamental:   Bilton, H.; Bento, G.; Dias, G. (2017). Brincar ao Ar Livre. Porto: Porto Editora
Neto, C. (2020). Libertem as Crianças - a urgência de brincar e ser ativo. Lisboa: Contraponto Editores
Trilla. J.; Ghanem, E. (2008). Educação formal e não-formal: pontos e contraponto.  São Paulo: Edufscar ISBN: 978-85-3230-501-5
Unicef (2017).  Guia para educadores e professores. Lisboa: Unicef
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Em função do plano de atividades:   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.
Em função dos destinatários:   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.

ENQUADRAMENTO

Avaliação quantitativa: Avaliação qualitativa:

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS

Ponderação participação:   60 Ponderação assiduidade:   20

Ponderação testes/trabalhos escritos:   20

PONDERAÇÃO DA AVALIAÇÃO

Questionário a preencher pelos formandos para avaliar a ação:

Questionário a preencher pelos formadores para avaliar a ação:

Relatório final da entidade formadora:

Relatório final do formador:

AVALIAÇÃO DA AÇÃO

Técnico Superior - Psicólogo: Técnico Superior - Outro:

Chefe de serviços de administração
escolar:

Coordenador Técnico:

Assistente Técnico: Assistente Operacional:

Encarregado Operacional:
Outra (Qual?):

DESTINATÁRIOS

Acreditação para outra entidade: Não

ACREDITAÇÃO PARA OUTRA ENTIDADE

Nº de utilizador:   474898

Nome:   Gabriela de Pina Trevisan

Formador certificado na área/domínio da ação de formação:   Sim
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CCPFC (nº de registo da acreditação):   9056913395

Nº de utilizador:   445278

Nome:   Ines Maria Henriques Guedes de Olveira

Formador certificado na área/domínio da ação de formação:   Sim

INFORMAÇÃO DO FORMADOR

CCPFC (nº de registo da acreditação):   CCPFC - CCPFC/RFO-01

Nº de utilizador:   469950

Nome:   Natália Fernands

Formador certificado na área/domínio da ação de formação:   Sim

INFORMAÇÃO DO FORMADOR

CCPFC (nº de registo da acreditação):   CCPFC/RFO-10091/00
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