TRABALHO COLABORATIVO
PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR
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Código: FEGOE-17/18.03

Ao longo dos tempos tem-se enraizado uma tradição de trabalho individual do professor
quer na preparação dos materiais didáticos e na elaboração de documentos de trabalho para
serem implementados na sala de aula, o que, de acordo investigações na área demonstram
resultar na implementação de “ambientes de aprendizagem empobrecidos” uma vez que
não existe uma partilha regular de conhecimentos entre os professores, o que compromete
o aprimoramento contínuo do seu desempenho profissional e a aprendizagem contínua.
Sabe-se atualmente que as escolas mais eficazes têm subjacente uma cultura colaborativa
que garante condições de aprendizagem ao longo da carreira com um aperfeiçoamento
constante das suas habilidades, o que implica um grande esforço por parte de gestores e
professores, sendo por este motivo ainda raras nos sistemas educativos, predominando na
maior parte das vezes colaboração circunscrita e não alargada a todos os docentes. Para que
estes últimos participam no processo de trabalho colaborativo precisam de ter interesse em
partilhar com o grupo. Neste sentido torna-se fundamental demonstrar aos docentes os
benefícios da colaboração.
Com a presente oficina pretende-se, além da mudança de práticas dos formandos
envolvidos, que estes despertem para a importância de partilharem as novas aprendizagens
com os demais docentes dos seus agrupamentos de escolas. O desenvolvimento de
competências dos formandos necessárias para o trabalho colaborativo entre docentes,
contribuirá para a melhoria das aprendizagens dos seus alunos e consequentemente
aumento do sucesso escolar.

Público-alvo: Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Formador: Dr.ª Patrícia Sarmento
Oficina de 30 h (15 horas presenciais e 15 horas de trabalho autónomo – 1,2 Créditos)
Local: Escola Secundária Passos Manuel
Custo: Financiado pelo Orçamento do Estrado
Os certificados são levantados no Centro. Quem desejar o seu envio para casa deve
entregar ao formador um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.

Inscrições em: www.calvetmagalhaes.net

