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Uma Escola em que Todos Aprendem (Formação à distância - Plataforma ZOOM e MOODLE)
CONTEÚDOS
•
•
•

•
•
•
•
O desenvolvimento curricular adequado a contextos
específicos e às necessidades dos alunos implica que
seja dada à Escola autonomia, com vista à promoção
de melhores aprendizagens para todos os alunos; à
inclusão de alunos com necessidades específicas; à
operacionalização do perfil de competências que se
pretende que os alunos desenvolvam para uma
cidadania ativa, (in)formada e de sucesso ao longo da
vida. Pretende-se sobretudo que os professores
envolvidos se sintam mais confiantes para
implementar nas suas aulas tarefas que proporcionem
um maior envolvimento dos alunos nas suas
aprendizagens, nomeadamente tarefas de natureza
exploratória e investigativa. Mas também que tenham
flexibilidade, para que o desenvolvimento do currículo
se constitua como um instrumento para explorar
formas diferentes de organizar os tempos escolares,
possibilitando trabalho de diferenciação pedagógica,
de natureza interdisciplinar, desenvolvimento de
projetos, aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos, alternância de tempos, trabalho em
equipas pedagógicas, diversificação de instrumentos
de avaliação.
Pretende-se ainda que os docentes partilhem
experiências de ensino e aprendizagem, trabalhando
de forma colaborativa com os colegas de outros
grupos disciplinares na produção de materiais que
possibilitem uma abordagem interdisciplinar dos
conteúdos em comum nas disciplinas afetas aos
grupos disciplinares 500, 510, 520 e 550.

•

FICHA DA AÇÃO

Flexibilização curricular: enquadramento legal;
Apresentação e discussão de casos de boas
práticas no âmbito da flexibilização curricular;
Análise dos currículos das diferentes disciplinas,
de modo a encontrar conteúdos afins que
permitam a transversalidade;
Organização e planificação de DAC’s;
Elaboração de materiais didáticos e documentos
de apoio ao PFC;
Aplicação e avaliação da implementação das
estratégias delineadas, em sala de aula;
Partilha e análise dos materiais produzidos
durante a ação de formação;
Reflexão metacognitiva sobre o trabalho
realizado.
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Modalidade:
Oficina de Formação 15+15h
Acreditação:
CCPFC/ACC-105142/19
Público-alvo:
Artº 8º do RJFC - Professores dos grupos 500, 510,
520 e 550;
Artº 9º do RJFC (Dimensão Científica e Pedagógica):
Professores dos grupos 500, 510, 520 e 550
1 Turma:
Formação à distância através das Plataformas ZOOM
e MOODLE
Cronograma:
21, 25, 28/Mai, 15, 25, 29/Jun
(Das 18.00h às 20.30h)

OBJETIVOS
• Melhorar as práticas educativas e a
aprendizagem dos alunos;
• Apoiar os docentes na planificação e
implementação de metodologias e estratégias de
ensino promotoras de uma aprendizagem
significativa e que promova o desenvolvimento
das competências preconizadas no perfil do
aluno à saída da escolaridade obrigatória;
• Proporcionar o espaço e o tempo necessários
para o trabalho colaborativo entre docentes de
diferentes áreas disciplinares na área das
Ciências;
• Promover a reflexão sobre prática docente.

INSCRIÇÕES ATÉ 19/Mai/2020
(por correio, fax ou mail para o CEFOPNA)
Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei

