Ciclo de Seminários CFFH 2022

Escola Sede:

À semelhança dos anos anteriores, o
CFFH propõe, com a colaboração de
especialistas nas diversas matérias em
apreço...
•
•
•
•

analisar;
interpretar:
refletir;
discutir ...

a atual política educativa, nas diversas variáveis em que a escola é convocada a envolver-se:
•
•
•
•
•

o digital;
as aprendizagens essenciais;
a inovação;
a avaliação;
a inclusão

Qual o (novo) papel do Professor ?!
Neste ambiente de aprendizagem, os professores serão instigados a pensar sobre
pedagogia, inovação e cultura escolar,
considerando que as estas compete, per
si e em pares, na sala de aula e nas estruturas de liderança de que fazem parte,
executar os planos de trabalho de forma a
que todos e cada um dos alunos atinja o
Perfil expectável.
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PROGRAMA
Sessão

Data

Ressignificação do Papel dos Atores
Horário

Sessão de abertura:
Adelina Pinto
Promoção do sucesso educativo
através de políticas de educação
inclusiva
Mª João Horta

31 março
2022

18h 19h30

O estado da arte na educação
Carlos Marinho

07 abril
2022

18h 19h30

O lugar do equilíbrio emocional e
do bem-estar
Lurdes Neves

21 abril
2022

18h 19h30

O perfil profissional dos professores: isomorfismo curricular e
pedagógico com o perfil dos
alunos
Carlos Silva

28 abril
2022

18h 19h30

Pedagogia e tecnologia: uma visão sociológica
Carlos Gomes

05 maio
2022

18h 19h30

O estado da arte dos profissionais da educação
Teresa Silveira

12 maio
2022

18h 19h30

Programas de indução de professores em início de carreira
Susana Silva

19 maio
2022

18h 19h30

A ressignificação do papel dos
atores não docentes: mesa redonda
Susana Castanheira, Helena
Fonseca, Vasco Cavaleiro, Marta

26 maio
2022

18h

20h

A ressignificação do papel dos
docentes: mesa redonda
Rui Trindade, Adelina Pinto,
Rosalina Pinheiro, Amadeu
Faria , Manuela Cunha e Samuel
Silva.

02 junho
2022

A Arquitetura Escolar e a

18h 20h30

OBJETIVOS
Disponibilizar perspetivas para
a compreensão das temáticas/
conteúdos a desenvolver no
decorrer da ação pela equipa
formadora e pelos especialistas convidados;

Contribuir para a melhoria da
qualidade do serviço público
de educação;

Levar os participantes a identificar estratégias para lidar
com os desafios atuais da
escola;

Problematizar os novos papeis a assumir por parte dos
professores;

Elencar, criticamente, os problemas e os desafios com que
se debatem os professores, a
escola e a Educação.

Curso de Formação
Regime de Avaliação
A avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10 valores,
sendo atribuída com base nos indicadores abaixo
apresentados e respetiva ponderação:

•

Envolvimento, qualidade e
participação na discussão
(40%);

•

Relatório reflexivo (60%),
sobre um dos temas abordados ou sobre o conjunto
das temas;

•

Os formandos serão informados dos procedimentos
da avaliação, logo na primeira sessão.

•

O relatório individual será
enviado para o endereço
eletrónico de cada formando, que depois de
preenchido terá de ser
enviado, até ao dia 15 de
junho, para os endereços
da equipa formadora.

Nota: As faltas dos participantes são
limitadas a um terço das horas de formação e o Curso será dinamizado em regime presencial

