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AÇÃO DE FORMAÇÃO

O professor faz a diferença na motivação dos alunos

AVEIRO
AVEIRO - EPA - Escola Profissional de Aveiro - R Dr Francisco Ferreira Neves - Barrocas
CCPFC/ACC-83823/15
25 horas presenciais + 25 horas de trabalho autónomo (50 horas)
Leonor dos Santos Custódio Gonçalves

Modalidade: Oficina de Formação
Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Educação Especial (releva para efeito de progressão em
carreira)
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Conteúdos: Sessões presenciais conjuntas – 25 horas
1.ª sessão - Motivação: problemas, desafios e perspetivas;
2.ª sessão – Modalidades de intervenção dirigidas pelo professor dentro de um modelo integrado da
motivação do aluno;
3.ª sessão - Estratégias de ensino/motivação para as aprendizagens escolares;
4.ª sessão – Estratégias de ensino/motivação para a disciplina na sala de aula;
5.ª sessão – Análise de casos reais de práticas de professores;
6.ª sessão – Apresentação dos materiais produzidos no âmbito do trabalho autónomo.
Sessões de trabalho autónomo – 25 horas
1.º momento – Organização de uma unidade didática, da sua área de ensino, fortalecida pelos conteúdos programáticos trabalhados;
2.º momento – Elaboração de materiais didáticos, como fichas de trabalho ou formativas, com a
explicitação das estratégias específicas de ensino/motivação tratadas nas sessões
presenciais conjuntas;
3.º momento – Aplicação dos materiais produzidos nas turmas/anos de escolaridade;
4.º momento – Análise dos resultados obtidos;
5.º momento – Relatório individual de reflexão crítica sobre o trabalho produzido e indicação de
sugestões metodológicas para explicitação dos conteúdos na sala de aula.
Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 21.OUT.2017 - 18.NOV.2017: 8 sessões de formação.
21.OUT ~ 09:30 - 12:30 | 21.OUT ~ 14:00 - 17:00 | 28.OUT ~ 09:30 - 12:30 | 28.OUT ~ 14:00 - 17:00
11.NOV ~ 09:30 - 12:30 | 11.NOV ~ 14:00 - 17:00 | 18.NOV ~ 09:30 - 12:30 | 18.NOV ~ 14:00 - 18:00
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 13 de outubro de 2017. Limite de 20 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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