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Aprender em conjunto – 
 Diferenciação Pedagógica  

 
 

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: Constança Azevedo 
 
Calendarização:    

Março: 13 e 20 (18:30-21:30); 
Abril: 10, 12, 17 e 19 (18:30-21:30); 
Maio: 3 (18:30-21:30) e 10 (18:00-22:00) 
 
             

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 
 

Aprender em conjunto - diferenciação pedagógica 

 

Registo: CCPFC/ACC-92212/17  Nº Créditos: 1, 25h 

Modalidade: Curso de Formação 

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

Especial 

Área de formação: Código: B     Designação : Prática pedagógica e didática na docência, designadamente 

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

Formadora: Constança Azevedo 

 

Em função de uma dificuldade crescente do professor proporcionar aprendizagens significativas aos alunos 

pela sua crescente diversidade, torna-se pertinente uma abordagem de métodos e técnicas que promovam 

mudanças nas práticas dos docentes, no sentido de assumirem um papel de mediadores e facilitadores 

mais conscientes e eficazes no processo de ensino aprendizagem.  

As novas prespectivas sobre a aprendizagem permitem aos alunos organizar e construir a sua arquitetura 

de acordo com o seu estilo, forma e ritmos de aprendizagem: elaborar o seu processo de estruturação 

interior, melhorar significativamente os processos  forma organizada e metódica, hierarquizar conteúdos e 

informações de acordo com o seu grau de importância, identificar conceitos comuns, fazer associações 

simples e complexas, equacionar e resolver problemas, tomar decisões assertivas e realizar escolhas tendo 

em conta o contexto e os objectivos a atingir. É fundamental desenvolver nos alunos competências que lhes 

permitam encontrar estratégias de forma a conduzir e convergir todo o seu de pensamento (focalizar), a 

reorganizarem a informações de uma forma simples, motivadora e eficaz.  

Desta forma, através da problematização e consciencialização destes mecanismos intrínsecos, da criação 

de contextos facilitadores de aprendizagem e de uma avaliação adequada de todas as variáveis inerentes 

ao processo, pretendemos com esta ação criar condições que promovam mudanças eficazes na prática 

docente e permitam aos alunos ter o conhecimento e simultaneamente a competência para o utilizar em 

contexto (aprendizagem significativa e eficaz). 

 

Objetivos: 

1º- Dar resposta às necessidades manifestadas pelos docentes para a sua formação;  

2º- Dotar os professores das competências necessárias para uma prática docente face a grupos 

heterogéneos de alunos conducentes ao sucesso escolar;  

3º- Favorecer o desenvolvimento humano e profissional dos docentes e a atitude perante a diferença. 

 


