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

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 
 

Local: Escola Secundária de Mem Martins 
 
Formadora: Madalena Relvão e Graça Trindade 
 
Calendarização:    

Janeiro: 27 (9:30h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h)            

Fevereiro: 17 (9:30h às 13:00h e das 14:00h às 18:00h). 
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O trabalho colaborativo no processo educativo 

 

Registo: CCPFC/ACC- 91385/17      Nº Créditos: 0.6, 15h   

Modalidade: Curso de Formação 

Destinado a: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, Secundário e 
Educação Especial 

Área de formação: Código: C    

Designação: Formação educacional geral e das organizações educativas 

Formadoras: Graça Trindade e Madalena Relvão 

Nº de turmas: 2 

 

Considerando que as dinâmicas educativas, nomeadamente em contexto de sala de aula, 
necessitam de se compaginar com as dinâmicas atuais de organização e vivência das 
comunidades humanas do século XXI; 

Considerando que a formação contínua de docentes é um processo dinâmico de aquisição e 
aperfeiçoamento profissional (de conhecimentos técnicos e científicos); 

Considerando que, no presente, alunos e professores são detentores de saberes e, por isso, 
através da partilha e da reflexão conjunta, podem contribuir ativamente para os seus processos 
de aprendizagem; 

Considerando que a investigação em Educação tem comprovado que a aprendizagem entre 
pares se revela particularmente eficaz; 

Visa a presente acção dotar os docentes de conhecimento sobre teorias e práticas de trabalho 
colaborativo, quer ao nível das estratégias pedagógicas e didáticas a utilizar com os alunos em 
sala de aula, quer no que respeita a processos de formação contínua de professores, quer 
ainda no que concerne a gestão colaborativa do processo de ensino-aprendizagem no seio do 
grupo de lecionação, em contexto escolar. 

 

Objetivos: 

i. despoletar a mudança das práticas dos professores na sala de aula, no sentido de promover 
um ensino centrado no aluno enquanto agente construtor do seu processo de aprendizagem, 
através de introdução de alterações nas estratégias educativas, ao nível das estratégias 
didáticas e de avaliação no espaço da sala de aula;  

ii. promover uma modalidade de formação contínua docente que, assente numa relação de 
coaprendizagem e coprodução, se possível aliada a projetos de investigação-ação, possibilite a 
criação de um projeto pessoal de aperfeiçoamento profissional que vá ao encontro das reais 
necessidades do professor e da escola onde leciona;  

iii.  poder criar perspetivas de trabalho entre professores que lecionam um determinado nível 
de uma disciplina, num círculo colaborativo próximo de uma Comunidade de Prática. 

 


