Os DAC ao serviço da gestão curricular

27/Fev/2019, das 14,30 h às 17,30 h
Luísa Moreira Miguel Castro
Auditório da Escola Secundária Mouzinho da Silveira
(Agrup. de Escolas de Bonfim, José Régio, Marvão, Castelo de Vide e
Escola Secundária de S. Lourenço)

Nível de Ensino:
1º CEB

Educação Pré-Escolar
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário

Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento

Outro
Qual? ____________________

FICHA DE NSCRIÇÃO:

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação

Outro

Sem vínculo

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins
estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ ______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome:___________________________________________________________________________________________________________________;

(Agrupamentos de Escolas de Bonfim, José Régio, Marvão, Castelo de Vide e Escola Secundária de S. Lourenço)

ACD - Os DAC ao serviço da Gestão curricular

Ação de Curta Duração

Ação de Curta Duração - Os

DAC ao serviço da gestão curricular

27/Fev/2019, das 14,30 h às 17,30 h

Luísa Moreira

Miguel Castro

Auditório da Escola Secundária Mouzinho da Silveira
(Agrup. de Escolas de Bonfim, José Régio, Marvão, Castelo de Vide e Escola Secundária de S. Lourenço
INSCRIÇÕES - até ao dia 24 de Fevereiro de 2019
Objetivos:
A alínea e) do Artº3º, do Decreto-Lei nº 55/2018 identifica os “Domínios de Autonomia Curricular” (DAC) como áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular,
desenvolvidas a partir da matriz curricular-base de uma oferta educativa e formativa, tendo por
referência os documentos curriculares, em resultado do exercício de autonomia e flexibilidade,
sendo, para o efeito, convocados, total ou parcialmente, os tempos destinados a componentes
de currículo, áreas disciplinares e disciplinas”
Assim nesta sessão serão consideradas as estratégias de construção dos DAC, do ponto de vista
das possibilidades e das respostas a produzir, bem como as possibilidades de promover uma
gestão flexível de horários.
Conscientes de que os projetos interdisciplinares se justificam no momento em que potenciem
os desafios, experiências e vivências que permitam aos alunos realizar aprendizagens significativas, os DAC tornam-se potenciador desta construção de sentidos.
Pretende-se facilitar a construção de mapas pedagógicos e didáticos para o sucesso das aprendizagens.

Programa:
Apresentação dos documentos estruturantes - 30 minutos
Exemplos práticos de desenvolvimento curricular com recurso a DAC – 60 minutos
Esclarecimento de dúvidas – 30 minutos

Duração:
3 horas

Público alvo:
 Diretores de turma;
 Coordenadores de departamento e área disciplinar;
 Gestão;
 Todos os professores

A inscrição é feita junto da Direção dos Agrupamentos envolvidos

Esta ação é acreditada com AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO,
Nos termos da legislação em vigor

Esta ação dirige-se prioritariamente a

Diretores de turma,
Coordenadores de departamento e área
disciplinar e
membros dos Órgãos de Gestão,
em exercício nos Agrupamentos de Escola de
Bonfim, José Régio, Marvão e Castelo de Vide.
A gestão das inscrições em cada escola/
agrupamento é feita pelo respetivo órgão de
gestão.

É INDISPENSÁVEL O
PREENCHIMENTO INTEGRAL DA
FICHA DE INSCRIÇÃO
(usando letra de imprensa)

CEFOPNA:
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef.: 245 205 768 e 245 208 676
Fax: 245 205 768
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

