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AÇÃO DE FORMAÇÃO

O papel da motivação na construção da aprendizagem

TOMAR

Local: TOMAR: Escola EB 2,3 D. Nuno Álvares Pereira (R. Lopo Dias de Sousa)

Registo da acreditação: CCPFC / ACC - 101404/18
Duração / Créditos: 25 horas presenciais
Formador responsável: Leonor dos Santos Custódio Gonçalves
Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial (releva para efeitos de progressão em carreira - não releva na dimensão científica e pedagógica).
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Conteúdos: Módulo I – Motivação Educacional: Abordagem teórica
Módulo II – Os objetivos de realização: sua relação com a aprendizagem e a instrução
Módulo III – Motivação: Abordagem prática
Módulo IV – Estratégias de motivação educacional na sala de aula
Módulo V – Estratégias de gestão da sala de aula e aplicação da disciplina
Módulo VI – Projeto sobre estratégias de motivação educacional, na sala de aula/contexto escolar:
Planificação
Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 12.OUT.2019 - 23.NOV.2019: 8 sessões de formação.
12.OUT ~ 09:30 - 12:30 | 12.OUT ~ 14:00 - 17:00 | 26.OUT ~ 09:30 - 12:30 | 26.OUT ~ 14:00 - 17:00 |
09.NOV ~ 09:30 - 12:30 | 09.NOV ~ 14:00 - 17:00 | 23.NOV ~ 09:30 - 12:30 | 23.NOV ~ 14:00 - 18:00
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 7 de outubro de 2019. 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, fazendo-se acompanhar do BI/CC.
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