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Modalidade / Horas / Créditos 
Curso, 15 horas, 0,6 créditos 

 
Público-alvo 
Educadores e Professores 

 
Formador 
Rui Trindade 

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

 
Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Nas áreas prioritárias de intervenção/estratégias de 
atuação do projeto educativo de um agrupamento de 
escolas é habitual apontar-se para a promoção do 
desenvolvimento profissional do pessoal docente e não 
docente, para a promoção de espaços e tempos de auto 
e heteroavaliação, para a promoção da partilha de 
experiência e para a promoção de projetos de formação 
centrados no agrupamento, tendo como grande 
finalidade potenciar a construção de uma escola de 
todos e para todos, inclusiva, geradora de contextos 
formativos capazes de potenciarem o desenvolvimento 
de práticas mais qualificadas e qualificantes. 
A necessidade desta formação enquadra-se nessa 
intencionalidade e reverte para os diversos níveis e 
contextos de educação em exercício num agrupamento. 
 
Efeitos e produzir:  
Mudança de práticas, procedimentos ou materiais 
didáticos 
• Refletir proactivamente sobre as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. 
• Identificar dificuldades e respostas de natureza 
institucional, curricular e pedagógica face às 
dificuldades de aprendizagem dos alunos. 
• Definir um projeto de intervenção face às dificuldades 
de aprendizagem dos alunos. 
 
Conteúdos da ação 
1. As dificuldades de aprendizagem em contextos 
escolares: Crenças e perspetivas concetuais. 
2. As dificuldades de aprendizagem em contextos 
escolares: Respostas institucionais, curriculares e 
pedagógicas. 
2.1. Avaliação e respostas institucionais. 
2.2. Avaliação e respostas curriculares. 
2.3. Avaliação e respostas pedagógicas. 
 
Metodologias 
- Palestra sobre as crenças e perspetivas concetuais 
referentes à problemática das dificuldades de 
aprendizagem. 

- Trabalhos em grupo de análise sobre os projetos 
curriculares, planos de recuperação e outros 
documentos relacionados com projetos de intervenção 
na área das dificuldades de aprendizagem das crianças/ 
alunos. 
- Discussão dos trabalhos de grupo: Análise dos pontos 
fortes e fracos dos documentos apresentados. 
- Trabalhos em grupo com o objetivo de elaborar um 
projeto de resposta às dificuldades de aprendizagem 
das crianças/alunos.   
 
Avaliação 
A avaliação dos formandos docentes nas ações 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 e a qualidade do trabalho individual final. 
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. 
 


