
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
EVENTOS FORMATIVOS NA EUROPA - CANDIDATURA 

Projeto Sentir, (En)Significar e Aprender - 2016/2018 
Com este projeto pretendemos potenciar o desenvolvimento profissional do staff do Agrupamento de Escolas no âmbito das metodologias ativas 
e trabalho colaborativo, para além da articulação vertical e horizontal das práticas pedagógicas. A principal finalidade deste projeto é a melhoria 
do sucesso escolar dos alunos. Esta finalidade decorre do diagnóstico organizacional levado a cabo internamente e externamente (IGE), no qual 
são identificadas as principais áreas a melhorar: Resultados Escolares, Articulação horizontal e vertical entre ciclos, Supervisão pedagógica e 
Prevenção da indisciplina. Nesse sentido assumimos o compromisso de implementar, dinamizar e avaliar as atividades relativas ao CAP e à Sala 
Beyond Learning que terá como objetivos: O1 - inovar as práticas pedagógicas ao nível das metodologias ativas através das sinergias dos  
diferentes contextos educacionais e sociais europeus com o objetivo de melhorar os resultados escolares; O2 - melhorar a qualidade de ensino 
nas nossas escolas, a inclusão, a integração e a motivação dos alunos para a aprendizagem, incluindo a dimensão do know-how e melhores 
práticas europeias, com o objetivo de melhorar os resultados escolares e redução da indisciplina; O3 - incrementar o sucesso escolar de forma 
articulada entre ciclos, através de aprendizagens significativas com recurso a metodologias ativas; O4 - implementar e testar novos cenários de 
aprendizagem e colaboração entre pares, promovendo a supervisão pedagógica. 

Formação Staff -  Mais informações em goo.gl/bGpw6O  Setembro 2016 

EV1. Assessment for learning Creati-
ve and diverse assessment methods 
for education in the 21st century 

Onde e quando? 
Borgarnes (Islândia), 12 a 17 de março 2017. 

Informações sobre o Curso 
O foco principal será sobre como utilizar a avali-
ação para a aprendizagem. Além da análise de 
uma série de metodologias de avaliação formati-
va e sumativa utilizadas pelos participantes tan-
to para trabalhar serão exploradas formas de 
avaliação e métodos de avaliação criativas e 
diversificadas dos resultados de aprendizagem 
que surgem quando se utilizam metodologias de 
ensino aprendizagem cooperativa. 

Para mais Informações consultar 
http://www.ici.is/en/courses-and-education/c29-
assessment-for-learning/ 

EV2. Robotics for Schools: Teaching 
technology and robotics for all age 
ranges 

Onde e quando? 
Birmingham (Reino Unido), 19 a 25 março 2017. 

Informações sobre o Curso 
Neste curso são comparadas boas práticas de 
implementação e planeamento para a utilização 
da tecnologia e robótica nas escolas e dá uma 
visão geral do estado da arte em toda a Europa. 

Para mais Informações consultar 
http://www.eucourses.eu/en/courses-available/
robotics-for-schools 

EV3.  Innovative skills in ICT thro-
ugh collaborative and project-
based teaching and learning 

Onde e quando? 
Madrid (Espanha), 20 a 26 de maio 2017. 

Informações sobre o Curso 
Este curso tem como objetivo ajudar os pro-
fessores a perceber o potencial da metodolo-
gia inovadora utilizando o trabalho colaborati-
vo na prática da sala de aula investigando o 
valor acrescentado na abordagem da apren-
dizagem baseada em projetos. 

Para mais Informações consultar 
http://goo.gl/cP50yK  

EV4. A guide to conducting clas-
sroom observations 

Onde e quando? 
Ilha São Paulo (Malta), 3 a 7 de julho 2017. 

Informações sobre o Curso 
O objetivo é projetar e implementar sistemas 
de observação para avaliar e fornecer feed-
back de apoio construtivo. Os tópicos abor-
dados incluem metodologia de observação, a 
observação dos pares, o estabelecimento de 
metas e diretrizes, prática reflexiva e planos 
de ação. 

Para mais Informações consultar 
https://www.alphaschoolmalta.com/807.html 

 

EV5. Innovative Teaching 
Methods   

Onde e quando? 
Isthmia (Grécia), 3 a 7 de julho 2017. 

Informações sobre o Curso 
Conceção e implementação de métodos 
de ensino inovadores: projeto, role play, 
debate, brainstorming, o dilema ético, estu-
do de campo entre outros. 

Para mais Informações consultar 
http://www.trainingcentre.gr/training-
courses/39-innovative-teaching-methods  

EV6. Behaviour and conflicts 
new methodologies, motivation 
and cooperation strategies 

Onde e quando? 
Florença (Itália), 10 a 21 de julho 2017. 

Informações sobre o Curso 
Tem como objetivo a compreensão das 
dinâmicas de grupo e como elas afetam o 
ambiente escolar, bem como para apren-
der mais sobre como ter uma efetiva ges-
tão de sala de aula no incentivo à partici-
pação, motivação e envolvimento na 
aprendizagem utilizando as mais recentes 
técnicas e ferramentas de sala de aula. 

Para mais Informações consultar 
http://goo.gl/BsKSV6 

EV7. Group Dynamics and Social 
Skills in the Classroom  

Onde e quando? 
Wicklow (Irlanda), 24 a 30 de julho 2017. 

Informações sobre o Curso 
O curso aborda a dinâmica de grupo e 
práticas sociais, recorrendo a ferramentas 
de observação do processo de grupo. Inci-
de também em como criar melhor clima de 
escola e sala de aula, promovendo refle-
xão sobre como usar esse conhecimento 
em sala de aula. 

Para mais Informações consultar 
http://socialskills.europeanbridges.com 

Período de candidaturas 
No final do mês de Setembro de 2016 será 

divulgado o edital com os critérios de seleção, 

os prazos e o regulamento, através da plata-

forma  do Agrupamento (http://www.aesjt.pt/

plataforma). 

Em todos os Eventos Formativos  
os participantes devem possuir  

um nível A1/A2 de Inglês,  
à exceção do EV4  

que requer o nível B1 de Inglês 
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