Ação de Formação de Curta Duração
Programa Temático
Designação da ação de formação: “Flexibilização e Integração Curricular
numa Escola do Século XXI”
Nome da entidade promotora: CFAE Guarda-1

Nome responsável pela organização da ação: CFAE Guarda-1

Local de realização: Agrupamento de Escolas de Gouveia – Escola
Secundária c/3º CEB de Gouveia
1

Área de formação : e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica;
Cronograma:
Data
30-05-2018

Horário

Nº de horas

14h00 – 18h00
Total de Horas

4
4

Destinatários: Membros das direções e dos conselhos pedagógicos dos

agrupamentos de escolas, coordenadores de departamento/grupo/disciplina,
coordenadores de diretores de turma e de docentes titulares de turma e diretores
de turma.
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De acordo com o artº 5º do Dec.-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro:
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários
níveis de ensino;
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e
gestão da sala de aula;
c) Formação educacional geral e das organizações educativas;
d) Administração escolar e administração educacional;
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica;
f) Formação ética e deontológica;
g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar.
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Objetivos:
- Refletir sobre o perfil do aluno do século XXI;
- Refletir sobre as novas opções curriculares, a sua exequibilidade e
adequação aos contextos de cada comunidade escolar, tornando os
documentos curriculares
num efetivo instrumento de promoção do sucesso escolar de todos os alunos;
- Refletir sobre as práticas profissionais a desenvolver, planeando,
concretizando e reformulando práticas letivas, tendo em conta as opções
curriculares tomadas, para um ensino centrado nas necessidades de cada
aluno.
Efeitos a produzir: Sensibilizar os gestores de topo e intermédios das escolas
para a flexibilização curricular como medida preventiva da exclusão e da
desmotivação dos alunos e promotora de sucesso escolar e de uma educação
inclusiva.

Formadora:
Nome:

Qualificação académica:

Ana Maria Mouraz Lopes
Doutoramento em Ciências da Educação Faculdade de Psicologia e Ciências da
Educação da Universidade de Coimbra;

Categoria:

Investigadora Auxiliar;

Instituição:

Centro de Investigação e Intervenção
Educativas, Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade do
Porto;

Grupo de Investigação:

KIDE – Conhecimento, Inovação e
Diversidades em Educação.
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