
Centro de Formação de Escolas A23 
Registo de acreditação CCPFC/ENT-AE-1343/17 
centroa23@cfa23.pt 

tel  249 091 092 
Escola Secundária Maria Lamas 

2350-786 Torres Novas 

Formadora: Judite Valverde 

Modalidade: Oficina de Formação (CCPFC/ACC‐107857/20) 

Duração: 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo 

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação 

Especial Calendário:   24/09  –  01/10  -  08/10  –  15/10  –  29/10  –  12/11  –  26/11  –  09/12    das 18:00 

às 21:00         

Regime de funcionamento: E‐Learning (Moodle e Zoom - Videoconferência)

Inscrições: Inscrições online na página do CFA23, http://www.cfa23.pt/inscricoes/index.php, a partir do dia 

4 de setembro de 2020. Critério de seleção: por ordem de inscrição online, com prioridade para docentes 

dos Agrupamentos de Escolas associados do Centro de Formação. Terão prioridade as inscrições já realizadas 

no ano letivo 2019/20. 

Alguns objetivos da ação: 

No final da oficina de formação pretende‐se que os formandos sejam capazes de: 
‐ Refletir sobre as medidas de política educativa, ao nível do currículo nacional, a sua exequibilidade e

adequação aos contextos de cada comunidade escolar;
‐ Identificar os princípios orientadores para as práticas integradas de gestão flexível do currículo;
‐ Promover a reflexão sobre as práticas profissionais a desenvolver, planeando, concretizando e

reformulando práticas letivas, através da partilha de saberes e ações;
‐ Contribuir para dinâmicas de trabalho colaborativo nas unidades organizacionais, integrando práticas

de ensino e aprendizagem centradas no aluno;
‐ Conceber, concretizar, avaliar e reformular projetos de natureza disciplinar, multidisciplinar,

interdisciplinar e transdisciplinar, tendo em conta a diversidade dos alunos e os contextos educativos,
integrando diversas práticas, atividades e tarefas, de modo a:

• proporcionar experiências de aprendizagem diversas e adequadas a todos e a cada aluno;
• promover aprendizagens ativas (da disciplinaridade à transdisciplinaridade);
• desenvolver a avaliação para as aprendizagens (formativa), implicando processos de regulação e de

autorregulação.

Alguns conteúdos da ação: 
• Medidas de política educativa, ao nível do currículo nacional (6 horas);
• Princípios orientadores de práticas integradas de gestão flexível do currículo:

a) Flexibilização pedagógica e curricular;

Ação de Formação – P44 
Flexibilização e Integração Curricular 
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b) Trabalho colaborativo entre professores e cooperativo entre alunos;
c) Trabalho de natureza disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar;
d) Dinâmicas/abordagens pedagógicas diferenciadas e centradas nos alunos, nas diferentes áreas

disciplinares (resolução de problemas, trabalho por projetos, inquiry). (10 horas) 
• Conceção e monitorização de projetos num trabalho de natureza colaborativa:

a) Identificação de ações dos docentes e dos alunos nas diferentes fases do trabalho por projeto –
planeamento, desenvolvimento e avaliação; 

b) Identificação de potencialidades, desafios e estratégias no âmbito do trabalho cooperativo entre
alunos. (3 horas) 
• Diferenciação pedagógica na sala de aula (3 horas)
• Métodos e técnicas de e para a avaliação das aprendizagens no contexto do trabalho colaborativo (3
horas)

Metodologias de realização da ação 
Sessões presenciais: 

Exploração dos conteúdos da formação, recorrendo a metodologias participativas, assentes no trabalho 
colaborativo e cooperativo. Constituem‐se grupos de trabalho para aplicação dos conhecimentos 
adquiridos na parte teórico‐prática, apresentação e discussão dos trabalhos práticos desenvolvidos, assim 
como partilha de experiências dos trabalhos desenvolvidos em contexto de sala de aula (componente 
laboratorial), fazendo a ponte entre o vivido na componente presencial e o vivenciado no contexto 
profissional. 

Apresentação e partilha final da atividade implementada, reflexão final, permitindo a reconceptualização 
dos projetos curriculares apresentados, e avaliação da oficina de formação. 

Trabalho autónomo: 
Realização em contexto real de aprendizagem com o desenvolvimento das metodologias e práticas, através 
da conceção e aplicação dos projetos pedagógicos e didáticos, de modo a criar contextos de aprendizagem 
inovadores e desafiantes. 

Elaboração do relatório e da apresentação que traduzirão todo o trabalho desenvolvido. 

Avaliação dos formandos 
Os formandos devem frequentar, pelo menos, 2/3 do número de horas da ação. 
A classificação dos formandos será feita por níveis de desempenho na escala de 1 a 10, com a menção 
qualitativa de: 1 a 4,9 valores – Insuficiente; 5 a 6,4 valores – Regular; 6,5 a 7,9 valores – Bom; 8 a 8,9 
valores – Muito Bom; 9 a 10 valores ‐ Excelente. 
A avaliação individual dos formados terá em conta os seguintes itens: 
‐ Participação, interesse e cooperação dos formandos (qualidade das intervenções e capacidade de
partilha) e execução de trabalhos práticos individuais/grupo no decorrer das sessões presenciais – 20%
‐ Apresentação oral do trabalho autónomo desenvolvido (rigor e coerência) ‐ 20%
‐ Conceção, desenvolvimento e avaliação do projeto curricular (qualidade do projeto e materiais
produzidos) – 40%
‐ Reflexão crítica individual /estudo caso – 20%

Torres Novas, 1 de outubro de 2020 
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