
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 

Diferenciação Pedagógica no 
Quotidiano da Sala de Aula 

 

 
 

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 
 
Formadora: Madalena Relvão 
 
Calendarização:    

Janeiro: 5, 19 e 26 (17:00-21:00); 
Fevereiro: 2 e 16 (17:00-21:00); 
Março: 10 (10:00 às 13:00h e das 14:00 às 16:00).                 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 
 

 

Diferenciação Pedagógica no Quotidiano da sala de aula 

 

Registo: CCPFC/ACC-87720/16, Nº Créditos: 2, 50h- 25 pres./ 25 aut. 

Modalidade: Oficina de Formação 

Destinado a: Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

Formadora: Madalena Relvão 

 

A presente ação de formação, justifica-se a-se a partir de dois factores fulcrais: 

- A evolução do entendimento do que é aprender e ensinar, sustentado pelos resultados 

da investigação em educação que vai sendo realizada, tem permitido aos professores 

percepcionar a desadequação de um ensino uniforme que não serve a inclusão de alunos 

com interesses, dificuldades e motivações diversificados. 

- A necessidade de consciencializar os docentes de como o processo de ensino e 

aprendizagem se deve desenvolver na adequação às características dos diferentes 

intervenientes da comunidade de aprendizagem, numa ação primordialmente inter-

relacionada com o quotidiano do trabalho da sala de aula, de modo a permitir que cada 

um possa construir o seu percurso de aprendizagem conducente à superação de 

dificuldades individuais e promotoras do sucesso escolar. 

 

Objetivos: 

 

Esta ação pretende produzir a mudança gradual das práticas dos professores na sala de 

aula, no sentido de promover um ensino centrado no aluno e no seu processo de 

aprendizagem, através de introdução de alterações nas metodologias ao nível da gestão 

do tempo e do espaço da sala de aula, dos modos de organização do trabalho dos 

alunos, assim como ao recurso a materiais didácticos diversificados e a práticas de 

avaliação mais adequadas à regulação do trabalho do professor e dos alunos. 

 

 

 

 

 


