
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 
 

Aprendizagens significativas e auto reguladas: 
construção de ambientes educativos 

inovadores e sustentáveis. 

 
 

Formação no âmbito do Programa Nacional de Sucesso Escolar (PNPSE),  

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 

Local: Sala de Formação do CFAES, na Escola Secundária de Mem Martins 
 
Formadores: António Quaresma Coelho e Paulo Santos 
 
Calendarização (poderá sofrer alguns ajustes):    

Janeiro: 10 (18:00h às 21:00h), 17 (18:00h às 20:00h),  
                24 (18:00h às 20:00h) e 31 (18:00h às 20:00h);                                 
Fevereiro: 7 (18:00h às 20:00h), 28 (18:00h às 20:00h);  
Março: 7 (18:00h às 20:00h), 14 (18:00h às 20:00h),  
              21 (18:00h às 20:00h), 28 (18:00h às 20:00h);                                
Abril: 11 (18:00h às 20:00h) e 18 (18:00h às 20:00h);               
Maio: 2 (18:00h às 21:00h) e 12 (10:00h às 12:00h e das 14:00h às           
           16:00h) 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 

Aprendizagens significativas e autorreguladas: Construção de ambientes 

educativos inovadores e sustentáveis 
 

Registo: CCPFC/ACC-88633/16, Nº Créditos: 1.8 

Modalidade: Círculo de Estudos, Destinado a: Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Área de formação - Código: C Designação: Prática pedagógica e didática na docência, 

designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula. 

Formador: António Quaresma  

 

A escola pública contínua organizada a partir de premissas que chocam frontalmente com as 

caraterísticas o século XXI, promovendo um conhecimento de tipo linear, com uma margem de 

estabilidade muito grande, dirigido essencialmente para a realização de testes (de caráter 

sumativo) e de exames. Como tal, a memorização assume um papel destacado na apreensão de 

conteúdos, promovendo-se mais a heteronomia (“dar aulas”, habitualmente prescritivas) do que a 

autonomia nos alunos, em detrimento do desenvolvimento de práticas que favoreçam a 

metacognição (refletir e compreender o próprio ato de pensar) e o desenvolvimento de processos 

de autorregulação da aprendizagem. 

Apesar da memorização ser uma componente que pertence ao processo de aprendizagem, ela 

não pode nem deve transformar-se no essencial da atividade do aluno. Atualmente, exige-se 

capacidade de reflexão autónoma e de gestão da informação, através do desenvolvimento de um 

pensamento flexível e inovador, de tipo complexo, capaz de apresentar novas soluções para os 

novos (e velhos) problemas com que a sociedade e a escola são confrontadas.  

Assim sendo, o trabalho pedagógico a privilegiar em termos de desenvolvimento curricular não 

deve ser o de “dar conteúdos”, mas sim o de desenvolver saberes e diferentes tipos de 

inteligência, atingindo-se objetivos de aprendizagem através de um processo marcado por 

princípios de autorregulação, enquadrados em projetos integradores. Com esta ação pretende-se: 

1. Promover o questionamento e a reflexão individual e coletiva para atualizar práticas 

profissionais.  

2. Desenvolver uma ação pedagógica baseada no trabalho colaborativo e na cooperação. 

3. Refletir sobre o desenvolvimento curricular, identificando articuladores do conhecimento e 

objetivos de aprendizagem, considerados cruciais para o sucesso dos alunos. 

4. Favorecer a construção de instrumentos e dinâmicas de autorregulação da aprendizagem 

direcionadas ao desenvolvimento da autonomia dos alunos. 

5. Acompanhar a implementação de práticas autorregulatórias, percebendo as suas dinâmicas e 

identificando necessidades. 

6. Consolidar o espírito de grupo e a capacidade para interagir no sentido de melhorar práticas. 

7. Analisar e refletir sobre a implementação de novas metodologias de ação pedagógica e 

educativa ao nível dos espaços educativos na escola (pedagogia do espaço). 

8. Criar comunidades de aprendizagem com impacto no sucesso dos alunos e na renovação da 

escola pública portuguesa. 

 


