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Ação de formação 
 

O Programa Anos Incríveis para Educadores de Infância e 
Professores do 1º Ciclo 

 
Destinatários: Educadores de Infância, Professores do 1º Ciclo do Ensino Básico e Professores de Educação 
Especial 

Modalidade: Oficina de Formação 

Total de horas: 72 horas (36 horas presenciais + 36 horas de trabalho autónomo) 

Nº de créditos: 2,9 

Formadores: Maria Filomena Ribeiro da Fonseca Gaspar & Vera Maria Silvério do Vale   

Local de realização: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia 

Cronograma: Início a 29/10/2016 (ver cronograma completo abaixo). 

Período de inscrição: Até 18/10/2016 

Processo de inscrição: Preenchimento e envio/entrega ao/no Centro de Formação Guarda-1 da ficha 

de inscrição disponível em http://www.cfae-guarda1.pt. Apenas serão consideradas as inscrições que 

derem entrada no Centro de Formação até à data limite do prazo definido para inscrição (18/10/2016) 

Critérios Gerais de Seleção de Formandos:  

Os candidatos são ordenados de acordo com as seguintes prioridades: 
1. Docentes do quadro a lecionar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas de 

Gouveia; 
2. Docentes contratados a lecionar nos estabelecimentos de educação e ensino do Agrupamento de Escolas 

de Gouveia; 
3. Docentes do quadro a lecionar nos demais estabelecimentos de educação e ensino associados do CFAE 

GUARDA-1; 
4. Docentes contratados a lecionar nos demais estabelecimentos de educação e ensino associados do CFAE 

GUARDA-1 
5. Outros Docentes. 

Dentro de cada prioridade, os candidatos são ordenados por: 
1. Maior proximidade de mudança de escalão (aplicável apenas aos docentes do quadro); 
2. Maior número de dias de tempo de serviço; 
3. Maior idade cronológica. 

Nº de formandos: A turma será constituída por um número máximo de 20 formandos. 

Data de afixação da lista de selecionados: a partir de 20/10/2016, em http://www.cfae-guarda1.pt  

 

Cronograma previsto 
(sessões presenciais conjuntas) 

Data / Dia da Semana Sessão Horas Horário 

29/10/2016 Sábado 
1ª 3 09H30 – 12H30 

2ª 3 14H00 – 17H00 

19/11/2016 Sábado 
3ª 3 09H30 – 12H30 

4ª 3 14H00 – 17H00 

10/12/2016 Sábado 
5ª 3 09H30 – 12H30 

6ª 3 14H00 – 17H00 

14/01/2017 Sábado 
7ª 3 09H30 – 12H30 

8ª 3 14H00 – 17H00 

11/02/2017 Sábado 
9ª 3 09H30 – 12H30 

10ª 3 14H00 – 17H00 

04/03/2017 Sábado 
11ª 3 09H30 – 12H30 

12ª 3 14H00 – 17H00 

TOTAL de HORAS 36  
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O programa para educadores, Teacher Classroom Management, tem como objetivos facultar aos educadores 

estratégias que lhes permitam gerir de forma eficaz a sua sala de atividades, promover abordagens educativas 

pró-ativas, práticas positivas e métodos disciplinares eficazes, promover as competências sociais, emocionais e 

académicas das crianças e favorecer o envolvimento dos pais na escola. 

Metodologia: 6 sessões mensais com a duração de 6 horas, dinamizadas por líderes com formação certificada no 

Programa Anos Incríveis para Educadores. Total de horas de contacto: 72 horas (36 horas presenciais + 36 horas 

de trabalho autónomo) 

Conteúdos: 1 – Construir relações positivas e o educador pró-ativo; 2 – A importância da atenção positiva, do 

encorajamento e do elogio; 3 – A motivação das crianças através de incentivos; 4 – Redução de comportamentos 

inadequados; 5 – Consequências negativas; 6 – Promover as aptidões sociais e a resolução de problemas. 

População-Alvo: Educadores de Infância e Professores  

 

Formadoras: 
Professora Auxiliar na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra. Licenciatura em Psicologia, Mestrado em Psicologia da Educação e Doutoramento em 

Psicologia da Educação pela Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade 
de Coimbra. 

É educadora parental nos Programas Incredible Years, Parenting Wisely e Mais Família.  

É terapeuta familiar (Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar). 
Desenvolve atividades de investigação no âmbito da educação parental e da educação familiar, 

da educação de infância e da intervenção socioeducativa com crianças, jovens e famílias. Entre 
as suas atividades de apoio à comunidade é de destacar a realização de várias comunicações 

para pais e docentes e outros profissionais em torno das temáticas da educação parental e 

familiar, da prevenção e da relação família-escola. 
É autora e co-autora de livros e artigos nacionais e internacionais e dos programas de educação parental Mais-

Família. 
 

 
Docente da Escola Superior de Educação de Coimbra, na área da Prática educativa da 

educação de infância, docente no mestrado de Educação Especial. Doutorada em Ciências 

da Educação, com a tese “Tecer para não ter de remendar. O desenvolvimento socio 
emocional em idade pré-escolar e o programa Anos Incríveis para educadores de infância”. 

Líder certificada do programa Anos Incríveis para educadores/professores. Investigadora do 
centro de investigação CEIS20.  

 

 
 

 
 

Links a consultar para mais informações sobre o programa Anos Incríveis: 

http://www.uc.pt/fpce/anosincriveis/osprogramas/progeducadores 
http://incredibleyears.com 
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