ESTRATÉGIAS DE
D AC
OPERACIONALIZAÇÃO
DE DOMÍNIOS DE AUTONOMIA
CURRICULAR

28 NOV 2018
17.30h-21.30h
Escola Secundária Gil Eanes
Lagos
Formadora: Marília Dias
Mestre em Supervisão Pedagógica

WORKSHOP
ESTRATÉGIAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE DOMÍNIOS DE AUTONOMIA CURRICULAR
Workshop certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / DURAÇÃO / LOCAL
28/11/2018

I das 17h:30m às 21h:30m

I 4 horas de formação I

Escola Secundária Gil Eanes - Lagos

DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino. Prioridade aos docentes dos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos
JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Os «Domínios de Autonomia Curricular», áreas de confluência de trabalho interdisciplinar e ou de articulação curricular,
integradas na matriz curricular-base de uma oferta educativa e formativa, em resultado do exercício de gestão local de
flexibilidade inscrito por cada escola nos instrumentos de planeamento curricular, incorporam princípios orientadores como
a valorização do trabalho colaborativo e a interdisciplinaridade no planeamento, realização e avaliação das aprendizagens.
A formação de professores assume particular importância no desenvolvimento da natureza transdisciplinar das
aprendizagens, da mobilização de literacias diversas, de múltiplas competências, teóricas e práticas, promovendo-se o
conhecimento científico, a curiosidade intelectual, o espírito crítico e interventivo e a criatividade dos alunos.

OBJETIVOS
- Contribuir para criar dinâmicas de trabalho colaborativo nas unidades organizacionais (nomeadamente no Conselho
Pedagógico e no Conselho de Turma) que favoreçam a gestão flexível do currículo, integrando práticas de ensinoaprendizagem centradas no aluno;
- Analisar e reformular projetos de natureza disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, tendo em conta a
diversidade dos alunos e seus contextos, as áreas do saber e os recursos existentes, considerando e integrando diversas
práticas, atividades e tarefas;

CONTEÚDOS
- Flexibilização pedagógica e curricular;
- Trabalho de natureza disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar;
- Dinâmicas/abordagens pedagógicas diferenciadas e centradas nos alunos, nas diferentes áreas disciplinares (resolução de
problemas, trabalho por projetos, entre outras);

METODOLOGIA
Componente teórica com base na seguinte estratégia:
- Análise de documentos para sustentação teórica e debate em grande grupo;
- Apresentação de estratégias/metodologias a utilizar para programação do trabalho a realizar em contexto de sala de aula.
Componente prática com base na seguinte metodologia:
- Reflexão sobre os documentos analisados;
- Constituição de grupos de trabalho para aplicação dos conhecimentos adquiridos na parte teórico-prática, apresentação e
discussão dos trabalhos práticos desenvolvidos, assim como partilha de experiências dos trabalhos desenvolvidos em
contexto de sala de aula.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante um questionário online, obrigatório, a preencher pelos formandos.
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu
desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 26 NOV 2018 no seguinte link: https://goo.gl/forms/ygQEhzUIpS63psrp1
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904
Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

