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

Público-alvo 
Educadores e Professores do Ensino Básico 
 

Formador(es) 
A indicar 
 

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

Razões justificativas da ação:  
Problema / Necessidade de formação identificados 
Ao longo dos anos, o agrupamento tem dinamizado um 
vasto conjunto de projetos que visam aumentar o 
sucesso educativo dos nossos alunos. Apesar dos 
resultados positivos alcançados em cada um desses 
projetos nem sempre as sinergias produzidas em cada 
um são partilhadas com os vários elementos da 
comunidade educativa e aproveitadas por estes. Por 
outro lado, os importantes recursos externos que alguns 
projetos têm conseguido podem revelar-se uma mais-
valia de largo espectro. 
 

O facto dos projetos em curso no agrupamento 
abordarem áreas fundamentais para a formação do 
aluno enquanto indivíduo integrado numa sociedade 
global, faz com que esta formação constitua um espaço 
propício ao desenvolvimento de várias competências 
transversais. 
 

Num agrupamento onde se pretende diversidade nos 
percursos mas unidade na ação, um maior 
conhecimento da atividade desenvolvida pelos 
diferentes intervenientes em partilha garante melhores 
condições para atingirmos elevados níveis de 
consecução no projecto educativo, no contrato de 
autonomia e nos planos de turma. 
 
Efeitos e produzir: Mudança de práticas, 
procedimentos ou materiais didáticos 
• Divulgar os projetos desenvolvidos no agrupamento, 
dando visibilidade às boas práticas, que lhe estão 
associadas. 
• Divulgar a metodologia de trabalho de projeto e de 
aprendizagem por projetos. 
Promover práticas de colaboração entre pares. 
• Disponibilizar acervos documentais associados aos 
projetos do agrupamento relevantes pela sua 
multiplicidade de facetas, atualidade e transversalidade. 
• Refletir sobre a importância estratégica e impacto que 
o desenvolvimento de projetos de investigação e 
intervenção educativa pode assumir na dinâmica 
organizacional e na qualidade do serviço prestado à 
comunidade escolar num agrupamento em processo de 
autonomia. 
• Potenciar no agrupamento o surgimento de novos 
projetos. 
 

Conteúdos da ação 
1. Metodologia de trabalho de projeto 
Roteiro para a elaboração de projetos. Desafios do 
trabalho de projeto para os alunos, para os professores, 
para a escola. Ciclo de vida de um projeto na escola. 
APB - Aprendizagem baseada em projetos. 
 

2. Promoção da leitura: A ler vamos; aLer+. 
Enquadramento.Objetivos. Intervenientes. Metodologias. 
Atividades. Evidências. Acompanhamento. Avaliação. 
 

3. Educação para a saúde: Escola Promotora de Saúde; 
Desafios à vida mais saudável na escola e na família. 
Enquadramento.Objetivos. Intervenientes. Metodologias. 
Atividades. Evidências. Acompanhamento. Avaliação. 
 

4. Educação ambiental: Eco-Leça. 
Enquadramento.Objetivos. Intervenientes. Metodologias. 
Atividades. Evidências. Acompanhamento. Avaliação. 
 

5. Outras iniciativas: Unidades de Ensino Estruturado. 
Enquadramento.Objetivos. Intervenientes. Metodologias. 
Atividades. Evidências. Acompanhamento. Avaliação. 
 

6. Novos desafios de projeto no âmbito do projeto 
educativo do Agrupamento. 
Importância estratégica e impacto que o 
desenvolvimento de projetos de investigação e 
intervenção educativa pode assumir na dinâmica 
organizacional e na qualidade do serviço prestado à 
comunidade escolar num agrupamento em processo de 
autonomia. Projetos que terão continuidade. Novos 
projetos já estruturados. Linhas de intervenção ainda em 
aberto, considerando o horizonte temporal do projeto 
educativo. 
 
Metodologias 
Exposição das temáticas, num formato de conferência, 
com a participação dos atores de cada um dos projetos 
e de convidados, especialistas de cada uma das 
temáticas abordadas. 
Participação em fóruns de discussão, com suporte na 
plataforma moodle. 
 

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 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. 
 


