
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 20 – 2019/2020_PD 

Construindo a diferenciação curricular e pedagógica na sala de aula 
 

Modalidade Oficina de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-88056/16 

N.º horas acreditadas/Duração 25+25 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 100, 110 e 120 releva na dimensão científica e pedagógica 

Formadores Nelson Cardoso;  

Destinatários Professores dos Grupos 100, 110 e 120 

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 
26.08.2019 em https://forms.gle/5k3vJoSAtiVd2Bzy9 
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 
Esta oficina de formação insere-se na área das práticas 
pedagógicas e didática na docência, designadamente a 
formação no domínio da organização e gestão da sala de aula. 
Considerando a implementação do mais recente Programa 
Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar, a continuada 
necessidade de integração/inclusão dos alunos, a gestão 
flexível e participada do currículo e a relevância no processo de 
operacionalidade da avaliação de acordo com o mais recente 
quadro normativa é fundamental a criação desta Oficina de 
Formação que tenha como destinatários educadores e 
professores do 1.º CEB, com vista à difusão de conhecimentos 
e elaboração de instrumentos de operacionalização e 
monitorização que conduza a uma efetiva e sistemática 
construção de práticas de diferenciação curricular e 
pedagógica em contexto de sala de aula. 
 

Objetivos 
- Conhecer preditores do insucesso escolar; 
- Conhecer formas de como as crianças aprendem (Pirâmide de 
Maslow, Inteligências múltiplas de Gardner, Neurociência); 
- Reconhecer a importância da seleção dos conceitos-chave e 
competências-base a lecionar; 
- Reconhecer a importância do diagnóstico das aprendizagens 
de cada um dos alunos; 
- Planificar na diferenciação pedagógica; 
- Atualizar o significado de conceitos relacionados com a 
diferenciação curricular e pedagógica; 
- Análise de processos de diferenciação pedagógica; 
- Desenvolver a competência reflexiva sobre as respetivas 
práticas pedagógicas; 
- Sensibilizar para a necessidade de novas e sistemáticas 
práticas de diferenciação pedagógica; 
- Análise organizativa de dispositivos de apoio ao Tempo de 
Trabalho Autónomo em sala de aula; 
- Organizar o horário semanal, a rotina diária e a sala de aula 
para a diferenciação pedagógica; 

- Construir situações de autonomia e cooperação das 
aprendizagens; 
- Construir princípios de intervenção democrática na sala de 
aula; 
- Implementar uma efetiva gestão flexível do currículo; 
- Conceção de materiais de monitorização das aprendizagens 
dos alunos; 
- Promoção de uma cultura de cooperação entre docentes e 
entre alunos. 
Durante a Oficina de Formação, pretende-se que os formandos 
construam instrumentos de apoio à implementação (e 
monitorização) da diferenciação curricular e pedagógica: 
- Criem um tempo letivo diário de 60 minutos, nas respetivas 
salas de aula, para Tempo de Estudo Autónomo; 
- Organizem a sala de aula (cenário pedagógico) de forma a 
proporcionar a autonomia dos alunos em gerir processos de 
aprendizagens adequados a cada um; 
- Criem, e implementem na sala de aula, vários documentos de 
registo, de avaliação e regulação das aprendizagens (ex. Plano 
Individual de Trabalho, Registo de Ficheiros, Registo de 
Produção de Textos, Lista de verificação, Agenda Semanal, 
Registo de Planificação dos Apoios entre alunos, Registo de 
Planificação dos Apoios do Professor, Diário de Turma); 
- Criação de um grupo de trabalho colaborativo. 
 

Conteúdos 
I. Apresentação da ação (2H): 
a) Apresentação, expectativas e motivações dos formandos. 
Apresentação dos critérios de avaliação; 
b) Levantamento de práticas de diferenciação pedagógica nas 
salas de aulas dos formandos. 
II. A diferenciação curricular e pedagógica (5H): 
a) Diferenciar: O que é (e o que não é), o quê, como e porquê?; 
b) Escola centrada nos alunos ou nas aprendizagens?; 
c) Papel do professor na sala de aula com prática de 
diferenciação pedagógica; 
e) Princípios estratégicos da intervenção educativa. 
III. Organização do espaço sala de aulas e respetivos materiais 
(3H): 
a) Áreas de apoio geral; 
b) Áreas de apoio específico ao programa. 
IV. A agenda semanal/Plano diário para a diferenciação 
pedagógica (5H): 
a) Tempo de Estudo Autónomo; 
b) Instrumentos de apoio ao Tempo de Estudo Autónomo. 
V. A planificação participada das aprendizagens (5H): 
a) Com base nos interesses, nível de preparação e perfil de 
aprendizagem; 
b) Instrumentos de apoio à planificação participada. 
VI. A Avaliação num contexto de diferenciação (5H): 
a) Regulação cooperada das aprendizagens; 
b) Instrumentos de pilotagem das aprendizagens dos alunos. 
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Metodologia da realização da Ação 
Pretende-se que esta Oficina de Formação se constitua numa 
comunidade de aprendentes em que a troca de ideias, a 
partilha de experiências e a reflexão sejam forças motivadoras 
para o desejo de aprender e para a consequente melhoria das 
práticas pedagógicas. A dinamização da formação implicará a 
realização de sessões presenciais e de sessões de trabalho 
autónomo com supervisão do formador. 
6.1. Passos Metodológicos 
A) Durante as sessões presenciais será realizada: 
i) Apresentação dos conteúdos através do PowerPoint; 
ii) Exploração dos conteúdos através da discussão de literatura 
em grupos (textos de apoio e referências de leitura obrigatória 
previamente facultados) e da realização de exercícios práticos 
de aplicação de conhecimentos decorrentes da leitura e da 
experiência dos participantes; 
iii) Construção de instrumentos e discussão de estratégias para 
a sua implementação na sala de aula; 
iv) Descrição e análise da implementação dos instrumentos 
construídos e estratégias apresentadas nas sessões presenciais 
relativas às experiências tidas na sala de aula dos formandos, 
com o intuito de se obter um processo de melhoria das 
práticas pedagógicas. 
B) A componente de trabalho autónomo visa a criação, partilha 
e implementação na sala de aula de vários documentos de 
registo, de avaliação e regulação das aprendizagens, por 
exemplo, Plano Individual de Trabalho, Registo de Ficheiros, 
Registo de Produção de Textos, Lista de verificação, Agenda 
Semanal, Registo de Planificação dos Apoios entre alunos, 
Registo de Planificação dos Apoios do Professor, Diário de 
Turma. 
 

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 
 

14.09.19 - 09:00-13:00 
14.09.19 - 14:00-17:00 
12.10.19 - 09:00-13:00 
12.10.19 - 14:00-17:00 
09.11.19 - 09:00-13:00 
09.11.19 - 14:00-17:00 
30.11.19 - 09:00-13:00 
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