
 

 
Programa da Ação de Formação n.º 33 – 2019/2020_PD 

O currículo do ensino básico e secundário (flexibilidade e autonomia curricular), os ambientes 
educativos inovadores e uma escola inclusiva 

 

Modalidade Curso de Formação Registo de Acreditação CCPFC/ACC-101129/18 

N.º horas acreditadas/Duração 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 Educadores 
de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial não releva na 
dimensão científica e pedagógica 

Formadores Isabel Bernardo;  

Destinatários Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial 

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/NadVxb1t29JgdbZf7 
Após confirmada a presença na turma (número de vagas: 25), 
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 
As políticas educativas, consubstanciadas nos DL n.º54 e 
55/2018 de 6 de julho, preconizam a implementação de 
princípios pedagógicos e metodologias ativas (“resolução de 
problemas”, “inquiry based learning” e “trabalho de projeto”) 
que organizem de forma flexível, integrada e inclusiva o 
trabalho dos alunos e a gestão do currículo, tendo em vista 
aprendizagens significativas que permitam o alcance por todos 
das competências definidas no Perfil dos Alunos. Neste 
contexto, o uso das TIC em atividades aprendizagem e de 
avaliação formativa, nomeadamente equipamentos móveis, 
acesso à Internet e recursos digitais são, no contexto acima 
referido, instrumentos fundamentais. 
 

Objetivos 
a) reflitam sobre o impacto das políticas educativas na criação 
de ambientes educativos inovadores 
b) apliquem princípios orientadores de uma gestão flexível e 
integradora do currículo; 
c) discutam pressupostos pedagógicos inerentes à imersão das 
TIC no processo de aprendizagem, compreendendo o papel 
instrumental destas na potenciação da aprendizagem das 
competências específicas das AE e sua relação com o Perfil dos 
alunos à saída da escolaridade obrigatória; 
d) usem a avaliação formativa como reguladora dos processos 
de aprendizagem; 
e) adquiram competências básicas no manuseamento de 
dispositivos móveis e aplicações e recursos digitais; 
f) criem atividades de aprendizagem potenciadas pelo recurso 
a tecnologias da informação e da comunicação. 
 

Conteúdos 
A. Apresentação, organização e planeamento da ação (3 horas 
presenciais) 
- Objetivos a alcançar e conteúdos a tratar 
- Metodologia adotada: organização do trabalho a desenvolver 

- Inscrição e ambientação no uso da plataforma Moodle e 
criação de um Padlet para construção do Diário de 
Aprendizagem 
- Recursos: documentação de apoio e textos de referência 
- Produtos finais a elaborar e avaliação da formação e dos 
formandos. 
B. Medidas de política educativa ao nível do currículo nacional 
e práticas de sala de aula (11 horas) 
1.O que é o currículo? 
2. Concepção do currículo do ensino básico e secundário e o 
papel atribuído ao professor. 
3. Desafios do século XXI e o perfil do aluno: construir um 
currículo em função da sua finalidade. 
4. Aprendizagens essenciais, flexibilização, integração 
curricular e aprendizagem inclusiva. 
5. Aprendentes independentes e abordagens metodológicas – 
trabalho colaborativo, resolução de problemas, aprendizagem 
com base em investigação e metodologia de projeto. 
6. Avaliar para aprender: o papel da avaliação formativa. 
C. Dispositivos móveis e recursos digitais para ambientes 
educativos inovadores (11 horas) 
1. Recursos digitais: pesquisa, validação, utilização em 
contexto educativo, armazenamento e direitos de autor. 
2. Dispositivos móveis em ambiente de aprendizagem: regras 
básicas de segurança e privacidade. 
3. Aplicações digitais de suporte a trabalho colaborativo, 
resolução de problemas, aprendizagem com base em 
investigação, produção e comunicação de informação e para 
avaliação formativa. 
Total: 25 horas 
 

Metodologia da realização da Ação 
As sessões terão componentes teórico-prática e prática. 
A apresentação, reflexão e discussão nas sessões sobre os 
conteúdos teóricos e exemplos práticos de vários níveis de 
escolaridade / disciplinas será cruzada com o uso de aplicações 
digitais e produção de recursos com essas mesmas aplicações 
por parte dos formandos. 
Assim, os mesmos estarão imersos num ambiente de 
aprendizagem, similar ao de uma aula, na qual os dispositivos 
móveis, as aplicações e os recursos digitais são instrumentos 
ao serviço da sua formação. Pretende-se, desta forma, simular 
com os formandos um processo didático no qual o relevante é 
o desenvolvimento de competências, entendidas tal como 
definido no Perfil dos alunos à saída da escolaridade 
obrigatória (cruzamento entre conhecimentos, capacidades e 
atitudes e valores), sendo os recursos das tecnologias da 
informação e comunicação apenas instrumentos que 
potenciam a aprendizagem (tecnhology-enhanced pedagogy). 
 

Regime de avaliação dos formandos 
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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 
 

27.09.19 - 18:00-21:30 
28.09.19 - 09:30-13:00 
28.09.19 - 14:00-17:30 
04.10.19 - 17:30-21:30 
18.10.19 - 18:00-21:30 
19.10.19 - 09:30-13:00 
19.10.19 - 14:00-17:30 
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