
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 13 – 2019/2020_PD 

História e Desenvolvimento do Pensamento Crítico como Promotor do Sucesso Educativo – Skills para 
o Século XXI 

 

Modalidade Oficina de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-90710/17 

N.º horas acreditadas/Duração 15+15 horas  

Relevância 
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho previstos no 
RJFCP para Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário Professores 
dos Grupos 200 e 400 releva na dimensão científica e pedagógica 

Formadores Helena Romão Henriques;  

Destinatários Professores dos Grupos 200 e 400 

Local da Formação 
Na Escola-sede do Agrupamento de Escolas do qual for proveniente o maior número de 
inscritos 

 
 

Inscrições 
Os professores interessados na frequência desta Ação devem 
inscrever-se no CFAE Beira Mar até às 12,00h do dia 
30.09.2019 em https://forms.gle/GKsb9bxGVopCVZ4dA 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 20), 
o CFAE Beira Mar enviará por correio eletrónico uma ficha de 
inscrição pré-preenchida, a qual deve ser validada nos Serviços 
Administrativos da Escola do formando. 
A ficha, validada, deve ser entregue na 1.ª sessão de formação. 
 

Critérios de seleção dos formandos 
1. Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 
2. Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 
3. Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira 
Mar; 
4. Ordem de inscrição. 
 

Razões justificativas da ação 
Com a globalização, os progressos do conhecimento científico 
e das tecnologias são constantes e es se processo de 
mutabilidade generalizada é tão acelerado que torna muito 
difícil, aos sistemas educativos, a tarefa de delinearem skills e 
concetualizarem a preparação necessária ao aluno e ao 
profissional do século XXI. 
Uma preparação consistente para um processo de 
autorregulação e autoaprendizage m consiste no 
desenvolvimento de skills do pensamento crítico, ferramenta 
versátil que permite e potencia o desenvolvimento das 
capacidades de adaptação ao meio, num processo crítico e 
criativo constante, impossível de se conseguir com o ensino do 
currículo/metodologias tradicionais. 
Também na heterogeneidade da esc ola atual, turmas de 
alunos de diferentes contextos e diferentes estilos de 
aprendizagens (que as neurociências vêm descobrindo) 
colocam, cada vez mais, desafios pedagógico-didáticos aos 
docentes e à ambiciosa meta da UNESCO de um sucesso 
educativo para todos os alunos, o que obriga o docente a uma 
constante atualização concetual, pedagógica e didática que lhe 
permitirá repensar/reformular a sua prática letiva e responder 
tanto às exigências desta realidade institucional e social 
(nacional e internacional) como às reais necessidades 
cognitivas e aos novos interesses dos alunos. 
 

Objetivos 
1. Identificar ideias t ácitas dos docentes sobre o Pensamento 
Crítico; 
2. Identificar as áreas do Perfil dos Alunos à saída da 
Escolaridade qu e mais se relacionam com este tema; 
3. Incrementar o conhecimento dos docentes sobre definição, 
elementos, metodologias e avaliação do Pens amento 
Crítico; 
4. Prom over a reflexão crítica dos docentes acerca da sua 
prática didático-pedagógica em contexto de sala de aula e 

promover uma mudança concetual que tenha reflexo na 
racionalidade dos alunos, na redução da impulsividade e na 
aquisição de novos métodos de trabalho; 
5. Promover nos docentes a sensibilidade e a capacidade de 
planificar uma prática docente orientada para o 
desenvolvimento do Pensamento Crítico nos discentes. 
 

Conteúdos 
1. Pensamento Crítico; 
a. Ideias Tácitas; 
b. O Pensamento Crítico no Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória; 
c. O Pensamento Crítico nos skills necessários ao aluno do 
século XXI; 
d. Definição(ões) de Pensamento Crítico; 
e. Elementos constituintes do Pensamento Crítico; 
2. Exemplos de metodologias promotoras do Pensamento 
Crítico: 
3. Materiais, atividades/estratégias e formas de avaliação 
eficazes na promoção do Pensamento Crítico a usar em sala de 
aula; 
a. A sala de aula do século XXI: 
i. Pesquisa online e/ou produção de materiais de vária índole 
para apoio à promoção do Pensamento Crítico; 
ii. testemunhos diretos (imagem, carta, desenho, música); 
iii. fontes da vida real e quotidiana; 
iv. dados da imprensa; 
v. filmes, etc. 
b. Planificação/produção experiências de 
ensino/aprendizagem considerando a promoção do 
Pensamento Crítico num “Think outside the box”; 
i. Exemplos: visitas de estudo, experiências laboratoriais, 
projeto, resolução de problemas, análise crítica de fontes, etc. 
4. Produção de Experiências de Avaliação. 
5. Trabalho prático com recurso às ferramentas e 
metodologias do Pensamento Crítico e a ferramentas online. 
 

Metodologia da realização da Ação 
Sessão 1 
Apresentação; 
Exploração de ideias prévias; 
Exposição de natureza concetual; 
Aplicação. 
Sessão 2 
Questiona mento/debate crítico, seguindo metodologias do 
Pensamento Crítico para: 
Identificação e diagnóstico das práticas letivas habituais; 
Análise de materiais de um e-manual e de recursos onlin e; 
Aplicação. 
Sessão 3 
A sala de aula do século XXI; - Materiais e recursos nos 
e-manuais e online; 
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Formação de grupos de pares para pesquisa e/ou construção 
de materiais e ficazes na promoção do Pensamento Crítico a 
usar em sala de aula – Criação de uma Pasta Temática; 
Aplicação. 
Sessão 4 
Formação de grupos de pares para construção de um exemplo 
prático de experiência de ensino/aprendizagem a ser 
desenvolvidas pelos professores nas suas aulas ou na 
formação, considerando os recursos da Pasta Temática e a 
promoção do Pensamento Crítico num “Think outside the 
box”; 
Aplicação. 
Sessão 5 
Produção de Experiências de Avaliação das Experiências de 
Aprendizagem produzidas - Trabalho prático. 
1. Exemplos: Teste clássico e Kahoot. 
Aplicação. 
Sessão 6 
Trabalho prático com produção de uma experiência de 
avaliação da ação ao grande grupo. 
Avaliação Final da Ação. 
 

Regime de avaliação dos formandos 
Os formandos serão classificados na escala de 1 a 10, com base 
nos Critérios e Indicadores inscritos na Carta Circular CCPFC - 
3/2007, de setembro de 2007 e nos Critérios Gerais de 
Avaliação do CFAE Beira Mar, em vigor. 
 

Cronograma 
 

16.11.19 - 09:30-13:00 
16.11.19 - 14:00-15:30 
07.12.19 - 09:30-13:00 
07.12.19 - 14:00-15:30 
18.01.20 - 09:30-13:00 
18.01.20 - 14:00-15:30 
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