
 

 

 

Programa da Ação de Formação n.º 6.2 – 2017/2018 
Ação de Formação 

II Jornadas Pedagógicas de Montemor-o-Velho 
Da Escola para Todos à Escola onde Todos Aprendam: um contributo para a Promoção do Sucesso Escolar 

(CCPFC/ACC - 90032/17) 

 

Modalidade: Curso de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC - 90032/17 

Duração: 14 horas presenciais 

N.º de Créditos: 0,6 

Formadores: Adelina Freire, Elvira Santos, Cristina Amaral Silva e Oradores Convidados 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico, do Ensino Secundário e Professores de Educação Especial 

Local da Formação: Escola Sede do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho 

 
Inscrições: 
Os professores interessados em frequentar esta ação de formação devem inscrever-se no CFAE Beira Mar, entre 
as 12:00 do dia 12/05/18 e as 24:00 do dia 10/06/18, através do link https://goo.gl/forms/vqcpogtQ3GnDYZu23. 
Após confirmada a presença na turma (em função do número máximo de 130 inscritos), o CFAE Beira Mar enviará 
por correio eletrónico para os serviços administrativos da Escola do formando uma ficha de inscrição pré-
preenchida, a qual deve ser assinada. 
A ficha, validada, deve ser entregue no primeiro dia no Secretariado do Congresso. 
 
Critérios de seleção dos formandos: 
1. Docentes de Unidades Orgânicas associadas do CFAE Beira Mar; 
2. Docentes de Unidades Orgânicas não associadas do CFAE Beira Mar; 
3. Ordem de inscrição (formulário online). 
 
Razões justificativas: 
É hoje consensual que a promoção do sucesso escolar passa pela adoção de práticas pedagógicas que visem o 
desenvolvimento do aluno, quer enquanto pessoa individual implicada na sua própria aprendizagem, quer como 
parte integrante do todo social. Contudo, a sociedade contemporânea é bem diferente das sociedades dos séculos 
XIX e XX, que nortearam a criação do ainda vigente sistema educativo, concebido para a todos alfabetizar através, 
essencialmente, dos códigos oral, escrito e numérico (cf. Meirinhos, 2000). Hoje defende-se uma escola menos 
focalizada no que o professor ensina e mais centrada no que o aluno aprende com a mediação do professor, 
através do acesso à informação com vista ao desenvolvimento da capacidade de análise crítica e à construção do 
conhecimento. 
O modo como os jovens acedem hoje à informação é muito diferente daquele que os professores conheceram 
enquanto estudantes. Os professores tiveram, eles próprios, de adaptar-se às novas formas de acesso à informação 
e de aprender a lidar com a nova realidade das Tecnologias da Informação e da Comunicação. A própria mente 
humana está a sofrer alterações. José António Calixto (1996:14) afirmou que a Sociedade da Informação exige (…) 
um conjunto de habilidades que ainda não há muito tempo ninguém classificaria de essenciais. (…) As habilidades 
de informação (…) são a verdadeira pedra de toque para a literacia dos nossos dias. Como demonstrou Edgar Morin 
em Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, a construção do conhecimento é um processo complexo 
que, como tal, não se coaduna com a divisão disciplinar do saber, em vigor nos sistemas de ensino atuais. Os 
conhecimentos isolados não têm significado, do mesmo modo que uma palavra não o adquire fora de um contexto 
(cf. 2000:36). As estratégias pedagógicas adotadas pelos professores, e que requerem uma reflexão constante, 
incidem no trabalho colaborativo, na interdisciplinaridade e na transdisciplinaridade presentes, aliás, nos nossos 
curricula e que são, por certo, uma boa estratégia para tentar unir o que está disperso.   
A designada Sociedade da Informação e do Conhecimento mudou a forma de ensinar e de aprender. Para se 
integrar plenamente nesta sociedade, cada indivíduo deve estar preparado para aprender ao longo de toda a vida. 
Em 2003, Manuel Castells (405) afirmava que vivemos o começo duma nova existência (...) a Era da Informação, 
marcada pela autonomia da cultura face às bases materiais da nossa existência. Castells considerava que é a 
educação que permite distinguir dois tipos de mão-de-obra: a genérica que circula por diversos empregos, 
(geralmente ocasionais e sem continuidade) e a programável, adaptável à mudança, por mobilizar conhecimento e 
informação para o processo produtivo (cf. idem, ibidem: 464, 468-469). A informação e o conhecimento são, pois, a 
base da nossa economia, e a educação que é proporcionada aos nossos jovens tem que ser capaz de preparar a tal 
mão de obra programável que seja capaz de se adaptar às exigências de uma sociedade em constante devir.  
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Entre as áreas de melhoria para o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Velho está a identificação dos fatores 
que condicionam as aprendizagens dos alunos tendo em vista a melhoria do trabalho pedagógico e a promoção do 
sucesso escolar (LEMOS et al.,2016:11). De igual modo, faz parte do seu Plano estratégico para a promoção da 
qualidade das aprendizagens 2016-2018 a intensificação do trabalho colaborativo entre os docentes para melhorar 
as aprendizagens dos alunos. Neste âmbito, identifica-se no mesmo documento a necessidade de formação em 
dinâmicas de trabalho colaborativo (JOAQUIM et al., 2016:6,7), a qual se encontra contemplada em diferentes áreas 
disciplinares, interdisciplinares e transdisciplinares nas presentes Jornadas Pedagógicas. 
Uma escola orientada para o sucesso escolar exige a conjugação de esforços de todos os departamentos e 
estruturas pedagógicas. As bibliotecas, escolares e pública, por serem os centros privilegiados de acesso à leitura e 
à informação terão uma presença marcante nestas jornadas pedagógicas. De facto, a rede concelhia de Bibliotecas 
de Montemor-o-Velho constitui um polo de inovação e de partilha científico-pedagógica sobre as práticas que 
permitam a indução de aprendizagens cada vez mais eficazes. É consabido que os jovens estão, hoje, 
familiarizados com a leitura multimodal, hipertextual, e multissensorial, caracterizada pela rapidez e consequente 
superficialidade (cf. CONDE, et al., 2014). É, pois, imperativo que as Bibliotecas tenham em conta metodologias de 
trabalho colaborativo com as diferentes estruturas pedagógicas que permitam operacionalizar eficazmente o 
referencial Aprender com a Biblioteca Escolar (Idem, ibidem), seguindo os padrões de qualidade constantes do 
Quadro estratégico 2014-2020, (RBE, 2016). De igual modo, as Bibliotecas preocupam-se cada vez mais com a 
educação para os média, tentando aproveitar os recursos e oportunidades que os meios e redes de comunicação 
facultam para enriquecer o desenvolvimento pessoal e social, de modo a que cada pessoa possa conviver, aprender 
e trabalhar com mais qualidade (PEREIRA et al., 2014:5). 
As Jornadas Pedagógicas aqui apresentadas para a formação contínua de professores reúnem académicos e 
investigadores da área da educação, bem como formadores experientes e dinâmicos que proporcionarão espaços 
de reflexão e troca de saberes e experiências, quer nas sessões plenárias, mais orientadas para a reflexão teórica e 
o debate, quer nas Oficinas a dinamizar, mais vocacionadas para a partilha de boas práticas devidamente 
enquadradas do ponto de vista teórico. Espera-se que os professores reflitam sobre o que deve mudar/ser 
repensado nas suas estratégias, para que os processos de ensino e de aprendizagem continuem a evoluir para 
metodologias de ensino cada vez mais ativas, as quais permitam aos nossos alunos ser capazes de desencadear 
processos de autoaprendizagem nas mais diversas áreas. Estes processos desenvolver-se-ão com recurso a 
informação veiculada não apenas através da palavra escrita ou dita, mas também por intermédio do código 
audiovisual e do uso de novos suportes tecnológicos e digitais, sem o domínio dos quais nenhum indivíduo pode, 
atualmente, considerar-se “alfabetizado”. 
 
Objetivos: 
• proporcionar aos docentes formação e atualização permanente;  
• facultar o acesso a sessões com conferencistas e formadores de reconhecido mérito académico;  
• dinamizar formação alicerçada em teorias conceptuais que sustentem as práticas docentes mais adequadas à 
escola atual;  
• desenvolver uma conceção de escola enquanto indutora de aprendizagens geradoras  de desenvolvimento 
pessoal e social; 
• refletir sobre a importância do desenvolvimento de competências transversais ao currículo, como a literacia da 
leitura, da informação, da imagem e dos média;   
• aperfeiçoar as competências profissionais dos docentes em contexto de escola e de sala de aula; 
•  promover a partilha de ideias e de boas práticas que possam ser replicadas e/ou adaptadas à realidade de cada 
docente; 
• desenvolver a capacidade de análise e problematização em torno das práticas pedagógicas apresentadas; 
• suscitar o incremento de práticas pedagógicas alicerçadas numa perspetiva construtivista da aprendizagem; 
• lançar as bases de projetos interdisciplinares indutores do sucesso educativo; 
• fomentar o trabalho colaborativo interdisciplinar. 
 
Metodologia de realização da ação: 
Pretende-se que as Jornadas Pedagógicas a desenvolver suscitem a reflexão e a busca de respostas/possíveis 
soluções para os desafios que os professores enfrentam na escola atual, através de um conjunto de Conferências e 
Oficinas, visando as primeiras o aprofundamento teórico-conceptual e as segundas a experimentação motivada pela 
divulgação de boas práticas, devidamente enquadradas pelos fundamentos teóricos que as sustentam.  
Assim, será possível a abordagem de conceitos, fundamentos e ideias que terão eco nas Oficinas a dinamizar e que 
constituirão oportunidades de reflexão em pequeno e grande grupo para exploração e seleção de estratégias e 
instrumentos apropriados ao desenvolvimento de práticas de ensino inovadoras, assentes no trabalho colaborativo e 
indutoras de aprendizagens significativas. 



 

 

 

 
Regime de avaliação dos formandos: 
A ponderação da classificação terá em conta os seguintes critérios: 

100% 

 
Reflexão individual escrita 

Qualidade da Reflexão individual/Relatório final 
(correção formal, conteúdo teórico, 

autoavaliação das atividades realizadas, 
previsão de impacte na docência) 

 
Nota: Abordagem global sobre o Colóquio 
focalizando-a, depois, na Oficina em que 

participou. 

Não realiza a reflexão individual. 0 

Faz uma reflexão individual escrita 
descrevendo o percurso formativo. 

50 

Faz uma reflexão individual escrita 
descrevendo e refletindo sobre o percurso 

formativo. 
80 

Faz uma reflexão individual escrita 
descrevendo e refletindo sobre o percurso 
formativo e ponderando criticamente sobre 
a pertinência da sua aplicação em contexto 

escolar. 

100 

 
A avaliação final dos formandos seguirá os critérios previamente estabelecidos, classificados nas escala de 1 a 10, 
conforme indicado na Carta Circular CCPFC – 3/2007 – Setembro 2007, com a menção qualitativa de: 
  - 1 a 4,9  valores – Insuficiente; 
  - 5 a 6,4 valores – Regular; 
  - 6,5 a 7,9 valores – Bom; 
  - 8 a 8,9 valores – Muito Bom; 
  - 9 a 10 valores -  Excelente. 
 Será obrigatória a frequência de 2/3 das horas presenciais. 
 
Modelo de avaliação da ação: 
a) pelos formandos: resposta a um inquérito elaborado para o efeito; 
b) pelo formador: resposta a um inquérito elaborado para o efeito; 
c) pelo Centro de Formação: elaboração de um relatório global de avaliação com base nos instrumentos avaliativos 
utilizados por formandos e formador. 


