O estudo autónomo e o apoio individualizado às aprendizagens na
sala de aula
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática

Modalidade: Oficina 50h

Código: PPD21/22.13

Esta oficina de formação surge como resposta à necessidade atual de recuperar as
aprendizagens, fruto da pandemia, e ainda pela reconhecida importância de desenvolver em
todos os alunos competências de estudo autónomo na sala de aula. Nesse sentido, é fulcral o
envolvimento dos alunos na gestão do currículo, de forma a que se responsabilizem e
trabalhem autonomamente, de acordo com as suas necessidades curriculares e, sempre que
necessário, com o apoio do professor e colegas. Perante a defesa de uma escola para todos,
onde se valorizam as diferenças, a diferenciação pedagógica, sustentada pela cooperação, é,
necessariamente, algo fundamental para o sucesso educativo de todos os alunos.

Objetivos a atingir
1. Desenvolver um tempo de estudo autónomo diário, de forma a diferenciar o ensino e a
aprendizagem, tendo em vista o sucesso curricular de todos os alunos;
2. Desenvolver a autonomia, a responsabilidade, a cooperação e a participação ativa dos
alunos na apropriação do currículo escolar;
3. Desenvolver competências de estudo autónomo (planeamento, gestão e autorregulação)
nos alunos;
4. Promover o apoio (sistemático, interativo e eficaz) individual aos alunos com dificuldades
na aprendizagem curricular.
5. Desenvolver parcerias eficazes entre os alunos, de forma a promover/recuperar as
aprendizagens curriculares;
6. Desenvolver competências metacognitivas nos alunos (autoavaliar-se e aprender a
aprender);
7. Instituir rotinas e instrumentos de trabalho que privilegiam uma avaliação formativa.

Conteúdos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diferenciação pedagógica: Estudo autónomo e apoio individualizado - conceitos;
O Plano Individual de Trabalho;
Instrumentos de pilotagem do trabalho;
Ficheiros autocorretivos;
O papel e o apoio do professor;
As parcerias entre alunos;
O planeamento e a avaliação/regulação do trabalho.

Destinatários: Professores do 1º Ciclo – Grupo 110
Formador: Luís Mestre
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Tel: 21 361 74 48 │ Email: cfcm@cfcm.pt

Local: On-line
Calendarização:
Sessões presenciais/On-line
28/04; 12/05; 19/05; 26/05; 02/06; 09/06; 16/06; 23/06
18h00 /20h30
Primeira e última sessões com mais meia hora

Sessões assíncronas/On-line
29/04 a 11/05
13/05 a 18/05
20/05 a 25/05
27/05 a 01/06
03/06 a 08/06
10/06 a 15/06
17/06 a 22/06

1 hora
0,5 hora
0,5 hora
0,5 hora
0,5 hora
0,5 hora
0,5 hora

Horário livre

Sessões de trabalho autónomo
25 horas de trabalho a ser realizado com alunos e sumariado/descrito nas folhas individuais de
trabalho autónomo a serem enviadas aos formandos.

Custo: 60.00 €
O pagamento deverá ser feito por transferência bancária utilizando o NIB

078101120112001291310
e o respetivo comprovativo enviado para o e-mail: margarida.ramos@esfb.pt
Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
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