Aprender e Ensinar em tempo de pandemia
VI Jornadas Pedagógicas do CF Calvet de Magalhães
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-114585/22

Modalidade: Curso 25 h

Código: PPD21/22.05

A inesperada situação pandémica afetou significativamente o sistema educativo, fazendo ressaltar as
desigualdades nas oportunidades de aprendizagem e enfatizando a necessidade de procurar vias de
promoção da inclusão. Os professores rapidamente se adaptaram ao digital e empenharam-se na
elaboração de recursos para suporte das suas aulas a distância. Importa partilhar essas experiências e
procurar novas estratégias de ensino-aprendizagem.
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, que promovam a multidisciplinaridade,
tendo sempre em conta a função formativa da avaliação, visando o desenvolvimento integral dos
alunos, a inclusão e 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;
• 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 numa situação pós-pandemia, tornando-se pessoas que se sentem realizadas e capazes
de contribuir para a formação de cidadãos mais cultos, conscientes e autónomos, numa Escola
onde se viva mais feliz.

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e de
Educação Especial
Formadores: Susana Fonseca, Nuno Albano, Manuela Grazina, Luís Mocho
Local: On-line
Com exceção da sessão “O Cinema como ferramenta pedagógica” que decorrerá no dia
21 de Maio, entre as 10h30 e as 13h30, na Cinemateca (Palácio Foz, Restauradores).
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Sessões e calendarização

Título da sessão

Data

Formadores

A Magia da Palavra escrita

10 de Maio

Luís Osório (convidado)
Josefa Cardoso

Economia Circular

12 de Maio

Susana Fonseca

Musicoterapia

17 de Maio

Regina Raposo
Fernando Costa

19 de Maio

Ana Sousa Martins

21 de Maio

Nuno Albano

24 de Maio

Manuela Grazina

26 de Maio

Luís Mocho

31 de Maio

Celmira Macedo

PLNM e criatividade em
recursos pedagógicos
O Cinema como
ferramenta pedagógica
Estudar, Sorrir, Ensinar e
Combater a Covid-19:
desafios para o cérebro e
as fábricas de energia
Avaliação: equidade e
inclusão
Neurociência, DUA e
inclusão: que relação?

As sessões serão implementadas on-line, entre as 18h00 e as 19h30, com exceção da
sessão “O Cinema como ferramenta pedagógica” que vai decorrer na Cinemateca (Palácio
Foz, Restauradores), em 21 de Maio entre as 10h30 e as 13h30.
No final de cada sessão será solicitado aos formandos um pequeno texto referindo a
aplicabilidade do tema abordado nas respetivas práticas letivas.

Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
Esta formação é gratuita.
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