Repensar a Escola uma vez mais
V Jornadas Pedagógicas do Centro de Formação Calvet de Magalhães
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática

Modalidade: Curso 25h

Código: PPD20/21.12

Na primavera de 2020, o COVID-19 empurrou inexoravelmente as escolas para o digital, que
veio para ficar, mas que não substituirá, certamente, a relação pedagógica. Para fazer face às
atuais exigências é necessário que os professores saiam da sua zona de conforto, pensando na
aprendizagem de uma forma mais holística, trabalhando os conteúdos de forma diferente,
criando ambientes escolares diferentes e utilizando diferentes formas de avaliação.
Considerando que os normativos em vigor estabelecem as bases e conferem autonomia para
o desenvolvimento de um novo modelo de escola, esta ação visa propiciar aos professores um
espaço de reflexão, patilha e discussão em torno destas questões e uma oportunidade de,
com a colaboração de especialistas convidados, repensar a escola apontando propostas de
ensino e aprendizagem diversificadas e que promovam a multidisciplinaridade visando o
desenvolvimento integral dos alunos e a inclusão o sucesso de todos e de cada um.

Objetivos a atingir
• Partilhar novas abordagens promotoras de sucesso;
• Identificar boas práticas, especialmente baseadas em recursos digitais;
• Repensar estratégias com vista à inclusão e diferenciação pedagógica, nomeadamente
no que diz respeito à integração de alunos cuja língua materna não é o português;
• Atualizar e aprofundar conhecimentos sobre a avaliação como promotora de
aprendizagem.
• Refletir sobre as competências que os educadores devem desenvolver de forma a
fazer face às exigências da Escola do século XXI, tornando-se pessoas que se sentem
realizadas e capazes de contribuir para a formação de cidadãos mais cultos,
conscientes e autónomos.

Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
Formadores: Ana Josefa Cardoso; António Quaresma; David Guerreiro; Fernando Costa; Francisco
Ferreira; Hugo Caldeira; João Paulo Moita; José Bravo Nico; Mariana Feio; Paulo
Carvalho; Vítor Teodoro.

Local: On-line via plataforma Zoom
Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
Custo: Gratuito
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Calendarização
11 sessões, uma das quais à 6ª feira e as restantes às 3ªs e 5ªs feiras.
Calendarização

Título da sessão

Formador/a

15 de Abril 17h30/19h30

Português como Língua de Escolarização

Ana Josefa Cardoso

16 de Abril 17h30/19h30
Dia Mundial da Voz

+ Saúde Vocal para o Profissional de Educação

David Nogueira Guerreiro

20 de Abril 18h00/20h00

Atividades desenvolvidas num Clube de Ciências

Mariana Areosa Feio

22 de Abril 18h00/20h00 Avaliação pedagógica: metodologias, atores e instrumentos Hugo Peres Caldeira
27 de Abril 17h30/19h30

Escola para Tod@s

José Bravo Nico

29 de Abril 18h00/20h00

Importância da Música na Matemática

Fernando Costa

04 de Maio 17h30/19h30

Escola Sustentável

Francisco Ferreira

11 de Maio 17h30/19h30
A agendar

O Sistema Solar à escala da sala de aula recorrendo ao
Vítor Duarte Teodoro
EXCEL
O Azulejo em Portugal: estratégias didáticas de
António Quaresma
exploração nas várias áreas disciplinres

20 de Maio 17h30/19h30

CiberSegurança em contexto escolar

Paulo Carvalho

27 de Maio 17h30/19h30

Atividade Física, Educação e Saúde

João Paulo Moita

Nota

Os certificados dos docentes de escolas associadas ao Centro são encaminhados para as respetivas
escolas.
Os docentes de escolas não associadas ao Centro e os que desejarem o envio dos certificados para
casa devem enviar ao Centro um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.
A morada para envio do envelope para o Centro é a que consta do rodapé.
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