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Grau académico:

Educação Pré-Escolar

Licenciatura

Nível de Ensino:

1º CEB

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

Outro

Sem vínculo

Mestrado

Pós-graduação

Doutoramento

2º CEB

Ensino Secundário

Outro

3º CEB
Educação Especial

Qual? ____________________
_________________________
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Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________
______________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______
E.mail: _________________________________________@____________________________________

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

Local: PORTALEGRE
Local: PORTALEGRE

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

Educ. de Infância, Prof dos ensinos Básico e Secundário e Ensino Especial

Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Nome: __________________________________________________________________________________;

Inscrições até 02/Mai/2019

Formação Contínua de Pessoal Docente

Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas
as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei.

Ação: Orientações
REORGANIZAR
PARA O SUCESSO:
Curriculares
para as TIC
Novas
dinâmicas,
no 1º
Ciclo do Ensino
diferentes
práticas
Básico

REORGANIZAR PARA O
SUCESSO:
Novas dinâmicas, diferentes
práticas

REORGANIZAR PARA O SUCESSO: Novas dinâmicas, diferentes práticas
Conteúdos
Documentos legais em vigor: Perfil do Aluno à
Saída da Escolaridade Obrigatória, Decreto-Lei nº
54/2018, Decreto-Lei nº 55/2018, Aprendizagens
Essenciais, Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania, Portaria 223-A /2018.
Aprendizagens Multinível; Dinâmicas colaborati-

vas; Lideranças democráticas e colaborativas; Organização escolar; Psicologia de Aprendizagem Cons-

aprendizagem multinível. Desenvolver ambientes de
aprendizagem que promovam o sucesso de todos, de
forma integrada e valorizando a individualidade. Promover formas de liderança favorecedoras de climas
de trabalho inovadores e dinâmicos. Facilitar práticas
de aprendizagem ativas (PBL). Criar propostas de desenvolvimento curricular através da flexibilidade e
gestão do currículo. Permitir a apropriação de metodologias ativas para a aprendizagem.

trutivista; Dinâmicas de trabalho de grupo; Project
Based Learning; Portefólio e individualização de
A publicação do documento Perfil do Aluno
à Saída da Escolaridade Obrigatória, Estratégia
Nacional de Educação para a Cidadania, Decretos-Lei nºs 54 e 55, Aprendizagens Essenciais e
Portaria nº 223 – A, convoca os Agrupamentos
para uma nova organização, centrada na promoção do sucesso educativo para todos, desenvolvendo, no respeito pela sua identidade
própria, uma organização favorecedora da
transformação de práticas. A necessidade de
formação e trabalho prático, nos domínios de
trabalho colaborativo, PBL e lideranças ativas
torna-se uma necessidade urgente. Em regime
de oficina, visa-se facultar aos formandos o
contacto com novas abordagens à aprendizagem. As possibilidades que a AFC oferece às
Escolas e Agrupamentos carece de um enquadramento teórico consubstanciado em exercícios práticos e análise de exemplos e propostas já em vigor e com evidências validadas.

aprendizagens; Diferenciação Pedagógica; equipas
pedagógicas e conselhos de turma; Avaliação para
as aprendizagens
Ao longo da ação, os professores terão oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre o
atual quadro curricular, refletir sobre as suas práticas pedagógicas, implementadas nos diversos contextos educativos, bem como de partilhar ideias,
atividades e metodologias, relativamente às temáticas propostas.

Objectivos
Facilitar a reorganização dos Agrupamentos e
Escolas não Agrupadas num sistema dinâmico, possibilitando a alteração e gestão de grupos de aprendentes ao longo do ano. Centrar a ação pedagógica
e didática nas equipas pedagógicas e conselhos de
turma, através do desenvolvimento de práticas colaborativas. Apetrechar os formandos de técnicas e
metodologias eficazes na gestão de grupos de
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