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Modalidade / Horas / Créditos 
Oficina, 50 horas (25 presenciais e 25 em trabalho 
autónomo), 2 créditos 

 
Público-alvo 
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário  

 
Formador(es) 
Euridice Silva 
João Leite 
Rui Sousa 

 
Calendários-horários / Local 
Em calendário e horário a definir. 

 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Sendo a escola um dos sistemas da sociedade mais 
sensíveis às mudanças e flutuações dos diferentes 
contextos que a rodeiam, não pode deixar de incorporar, 
apropriar-se e organizar-se de forma flexível para 
sucessivos novos desafios, refletindo nas suas 
abordagens e práticas esse esforço sob pena de perder 
a aura e a atratividade que lhe cabe por desígnio. A 
análise do sistema escolar de hoje, à luz de um conjunto 
de evidências que lhe retiram o monopólio da 
informação e do conhecimento, abrindo-lhe janelas para 
outros desempenhos e responsabilidades, sublinham a 
oportunidade e importância de se proceder a uma 
rotação de ênfase do ensino para a aprendizagem. Mais 
do que um artifício linguístico ou semântico, estamos 
perante um novo paradigma há já algum tempo lançado 
pela investigação científica, em particular pelos 
contributos da aprendizagem significativa (Ausubel 
/Novak), pela abordagem das inteligências múltiplas 
(Gardner) e pelos legados da programação 
neurolinguística (Bandler / Grinder / Dilts). O modelo da 
aprendizagem com sentido, tendo a vida e a realidade 
como contexto, a um só tempo, de captação, ligação e 
experimentação, abre frentes de exploração diferentes 
ao planeamento, dinamização e avaliação das 
aprendizagens dos alunos, com especial acuidade para 
os casos em que lidamos com populações com 
históricos académicos pouco estimulantes ou 
experiências escolares menos gratificantes e que se 
postaram como fatores de insucesso, corte ou 
abandono do sistema. Com esta ação de formação 
pretende-se exercitar os professores, na qualidade de 
facilitadores de aprendizagens, e os alunos, na 
qualidade de sujeitos dessas aprendizagens, 
consolidando um modelo de intervenção formativa 
ditado por três pilares estruturantes.  

- Competências. Como definir competências nucleares. 
As situações de vida onde as competências, por 
disciplina, surgem. Como avaliar essas competências. 
- As equipas. Como organizar e dinamizar uma equipa 
de trabalho. Como planear trabalho em equipa. Como 
formatar posturas e contributos para a articulação de 
áreas distintas de conhecimento. 
- As atividades de exploração da natureza. Como utilizar 
a realidade e os espaços naturais na aceção de 
plataformas de aprendizagem, permitindo apropriações, 
experimentações e consolidações de competências / 
conhecimentos numa matriz de integração. 
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
- Desenvolver conhecimentos para a utilização das 
técnicas de formação de equipas; 
- Desenvolver conhecimentos para o desenvolvimento 
do trabalho de equipa; 
- Desenvolver sensibilidade para as potencialidades das 
atividades de exploração da natureza; 
- Capacitar os docentes para selecionar competências 
por disciplina e conceber contextos de aplicação; 
- Promover atividades integradoras de conhecimentos 
das várias áreas disciplinares; 
- Desenvolver conhecimentos sobre a organização e 
segurança das atividades de exploração da natureza; 
- Capacitar os docentes para elaborar e conceber 
atividades de exploração da natureza; 
- Desenhar situações de aprendizagem significativa; 
- Fazer compreender os valores de cooperação, 
entreajuda, solidariedade e trabalho coletivo; 
- Desenhar situações de avaliação de competências; 
- Promover momentos de reflexão decorrentes da 
prática. 
 
Conteúdos da ação 
- Técnicas de construção de equipas. 
- Identificação e aplicação de critérios de organização 
de equipas de trabalho. 
- Conceção de fichas de pedido de trabalho em equipa. 
- Definição de critérios de produto (trabalho final). 
- Utilização de práticas de avaliação na ótica de 
itinerários de desenvolvimento. 
- Definição operacional de objetivos/competências por 
disciplina. 
- Aplicação da técnica de desagregação de objetivos 
(LeXuan). 
- Seleção de situações/contextos de aplicação de 
competências. 
- Desenho de situações de avaliação de competências. 
- Aspetos gerais da segurança das atividades de 
exploração da natureza 
- Organização e gestão de atividades das atividades de 
exploração da natureza 
- Orientação 
- Percursos pedestres 
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- Percursos de descoberta da natureza 
- Avaliação de atividades 
 
Metodologias 
A metodologia a adotar será assente na tríade 
investigação-ação-construção. Os participantes 
trabalharão em regime de trabalho autónomo e 
presencial. Serão planeados, produzidos e 
experimentados materiais. Os formandos avaliarão o 
seu trabalho havendo, portanto, sessões de reflexão e 
avaliação de resultados. 
Haverá sessões presenciais de carácter mais reflexivo, 
onde serão analisadas situações de vida onde as 
competências, por disciplina, surgem, como se organiza 
e dinamiza uma equipa de trabalho, como planear 
trabalho em equipa, como formatar posturas e 
contributos para a articulação de áreas distintas de 
conhecimento e serão produzidos instrumentos de 
exploração e avaliação dessas competências. 
Mas haverá sessões presenciais essencialmente 
práticas. Na terceira, quinta e sétima dessas sessões 
serão de ar livre, realizando atividades de exploração da 
natureza, utilizando a realidade e os espaços naturais 
na aceção de plataformas de aprendizagem, permitindo 
apropriações, experimentações e consolidações de 
competências / conhecimentos numa matriz de 
integração. 
Em trabalho autónomo, que decorre nos espaços entre 
as sessões presenciais, os formandos terão 
oportunidade de testar a aplicação dos conceitos 
explorados nos contextos educativos onde exercem a 
sua atividade profissional.  
Serão criados, nas sessões presenciais, períodos de 
partilha conjuntos sobre os resultados desta testagem 
em contexto, facto que aportará melhorias aos 
instrumentos produzidos e à aplicação das técnicas em 
exploração. 
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações de 
formação do CFAE_Matosinhos - Centro de Formação 
de Associação das Escolas de Matosinhos, é contínua, 
participada por todos os intervenientes.  
 
Os critérios de avaliação a utilizar são: a qualidade da 
participação no contexto dos objetivos a produzir (70%); 
qualidade do relatório de reflexão crítica individual 
(30%). Para cada critério de avaliação é definida uma 
escala qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa, 
em percentagem, afeta a esses níveis.  
 
Para mais esclarecimentos sugere-se a consulta do 
Sistema de Avaliação de Pessoal Docente, ou o Artº 50º 
do Regulamento Interno do CFAE_Matosinhos, 
disponível no nosso sítio da Internet. 
 
A avaliação da ação é feita através do preenchimento, 
pelo formando, de um documento que lhe é fornecido no 

primeiro dia. Elaboração de um relatório detalhado 
referente ao tratamento dos dados recolhidos. 
 


