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CURSO DE FORMAÇÃO  - 16H 

 Promover atividades formativas com temáticas e em 

contextos pertinentes. 

 Contribuir para a melhoria da qualidade do serviço 

público de educação.  

 Proporcionar aos participantes o contacto com especi-

alistas nas temáticas abordadas. 

 Promover profissionais autónomos com metodologias 

inovadoras no contexto sala de aula. 

 Contactar com projetos e ideias que contribuam para 

mudanças pedagógicas efetivas nas escolas. 

 Conectar a escola ao serviço da cidadania e a sua con-

textualização com a realidade das escolas. 

 Contribuir para a promoção da autonomia curricular. 

 Valorizar projetos de promoção de trabalho colabora-

tivo no planeamento, concretização e avaliação das 

aprendizagens. 
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Data Tema Convidado Horário Escola 

10 de janeiro 
A aprendizagem baseada em 

projetos 
Joaquim Azevedo 

17:30 -

19:30 

Escola Secun-

dária Martins 

Sarmento 

17 de janeiro 
Práticas pedagógicas inovadoras 

no âmbito da gestão curricular  

Ariana Cosme 

 

17:30 -

19:30 

EB 2,3 Gil Vi-

cente 

24 de janeiro 
A escola do futuro /espaços e 

metodologias de trabalho 
Hugo Dantas 

17:30 -

19:30 
EB 2,3 Abação 

31 de janeiro 
Práticas de Supervisão  e cola-

boração   
 

17:30 -

19:30 
EB S. Torcato 

7  fevereiro 
Novas perspetivas e Desafios 

para a organização curricular 

 Maria de Jesus Carvalho 

(AEVM) e Luís Fernandes 

(AE do Freixo) 

17:30 -

19:30 

EB2,3 Virgínia 

Moura 

21 de  

fevereiro 
   

17:30 -

19:30 
ES Infias 

28 de  

fevereiro 

ABRP – Aprendizagem Baseada 

em Resolução de Problemas 
Joana Oliveira   

17:30 -

19:30 
ES Vizela 

7 de março 
A avaliação dos alunos em con-

textos de flexibilidade 

Eusébio Machado 

  

17:30 -

19:30 

EB 2,3 João de 

Meira 

Regime de Avaliação dos Formandos: 
A avaliação da formação obedece aos seguintes critérios:  

 Pontualidade e participação nas atividades e tarefas das 

sessões 40%  

 Relatório/reflexão crítica individual – 60%  

Os relatórios são avaliados pelos seguintes critérios: 

 Reflexão sobre a pertinência e a relevância dos con-

teúdos/temas abordados -50%;  

 Articulação entre os conteúdos abordados e o con-

texto profissional -50%.  

 

O limite de faltas é de 5h.  

O modelo de reflexão crítica/relatório será colocado na da 

plataforma até ao dia 9 de abril de 2018. 

O resultado da avaliação dos formandos será expresso, 

quantitativamente, na escala de 1 a 10. 

Inscrições abertas através do sítio www.cfms.pt.  

Serão selecionados docentes dos diferentes agrupa-

mentos/  

O Agrupamento de Escola Virgínia 

Moura deu o mote da flexibilização 

curricular no nosso centro.  

Até onde este caminho nos pode le-

var? 

Um ciclo de sessões dividido pelas 

várias escolas do centro.  

Motivação no corpo Docente  Paulo Silva 

Maria  Alfredo Moreira 

  Com apoio de 
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