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1º Encontro da Comunidade de Prática dos Professores
de Biologia e Geologia de Matosinhos
Os Encontros de Boas Práticas são jornadas regionais, anuais, promovidas e organizadas pelo CFAE_Matosinhos, de permuta
de boas práticas educativas no âmbito das áreas disciplinares, abertas à participação e apresentação de comunicações por
todos os docentes em exercício nos agrupamentos e escolas não agrupadas associados, contribuindo, deste modo, para que
a partilha de boas práticas passe a ser comum entre os profissionais de educação de Matosinhos, entendida como
importante fator de desenvolvimento profissional.

8 de julho de 2016, das 14.30 às 19.30h
Objetivos
‐ Reunir a comunidade de prática dos professores de
Biologia e Geologia que lecionam em Matosinhos.
‐ Partilhar boas práticas desenvolvidas ao longo do ano.
‐ Desenvolver hábitos de publicação de documentos
produzidos associados a experiências pedagógicas
implementadas.
Programa
14.30‐16.15h
1as. Comunicações
Aulas práticas... na prática!
Helena Melo, AE Senhora da Hora

Experiment...ando no AE de Perafita
Susana Arouca, AE Perafita

Debate
16.15‐16.45h
Pausa para merenda

Inscrições
Para participar deverá inscrever‐se utilizando o
formulário disponível, de 3 de Maio a 12 de Junho, em
http://goo.gl/forms/3XPn59MpvF .

16.45‐19.30h
Comunicações curtas
Vários temas
Vários intervenientes
Debate

Reconhecimento e certificação
Esta atividade de formação reúne as condições
estabelecidas para o seu posterior e eventual
reconhecimento e certificação como ACD – Ação de
Curta Duração.

Encerramento
Moderação
Cândida Ramoa, ES Boa Nova – Leça da Palmeira

Publicação das comunicações
As comunicações serão publicadas na OZARFAXINARS
http://www.cfaematosinhos.eu/ozarfaxinars.htm , a e‐revista
do CFAE_Matosinhos.

Local
Escola Secundária da Senhora da Hora, Auditório
Público‐alvo
Professores dos grupos 230 e 520
Formas de participação no encontro
A participação no encontro poderá revestir uma forma
mais ativa, apresentando uma comunicação curta, ou
uma forma mais passiva assistindo às comunicações e
intervindo nos debates que se irão desenrolar.

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS

Comunicações curtas
A partilha de boas práticas é o cerne deste encontro,
pelo que é fundamental a mobilização ativa de todos!
Para apresentar uma comunicação curta basta proceder
a essa indicação no ato da inscrição. As comunicações
curtas estarão, tematicamente, inseridas numa das
áreas seguintes – Didática, Diferenciação Pedagógica e
ou Avaliação. Cada comunicação, individual ou em
pequeno grupo, terá a duração global de 15 minutos,
correspondendo a 5 minutos de apresentação seguidos
de 10 minutos de debate. A apresentação conterá 7 a 8
dispositivos, no máximo, e será produzida com base na
estrutura (template) disponibilizada pela organização
em http://www.cfaematosinhos.eu/EBP_BGE_2016_APP.ppt .
Dado tratar‐se de uma comunicação curta é dispensável
a indicação de referências bibliográficas ou outras. As
comunicações deverão ser remetidas à Comissão
organizadora do encontro até ao dia 25 de Junho para
cfaematosinhos.fv@gmail.com.

tel. 229399260 Ext. 44

fax. 229389686

Mais informações
Filomena Ventura – cfaematosinhos.fv@gmail.com
Organização
CFAE_Matosinhos
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