
  

 

 

 

 
A32- “Articulação curricular, interdisciplinaridade e práticas de despadronização em 
conselho de turma” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

No quadro da articulação com as políticas educativas em curso, designadamente no que concerne 

aos interesses de promoção de um ensino público de qualidade para todos, de combate ao insucesso 

escolar e de valorização da igualdade de oportunidades, esta oficina de formação pretende 

constituir-se como um lugar de reconceptualização e experimentação de práticas pedagógicas e 

didáticas na docência, tendo em vista o aprofundamento e otimização do conhecimento produzido 

pelas escolas para a efetivação, por alunos concretos e com necessidades específicas, das 

aprendizagens previstas para cada ciclo de estudos. 

Trata-se de responder às necessidades pluridimensionais das aprendizagens, fazendo a diferença em 

termos de justiça e equidade educativa, um imperativo ético do desenvolvimento curricular, no 

sentido em que se pretende promover formas didáticas e pedagógicas que garantam o progresso das 

aprendizagens de todos os alunos, levando-os a novos níveis de proficiência e de expectativas de 

sucesso académico e social. 

No essencial, pretende-se que com a constituição de uma rede de colaboração entre pares docentes 

se produza mais conhecimento contextualizado de sala de aula e, consequentemente, mais 

atividades desenhadas por professores implicados na partilha de tarefas e na resolução de problemas 

profissionais comuns. 

 

 

Objetivos da ação de formação: 

 

1. Repor a importância da pedagogia e da construção de uma perspetiva curricular sistémica 

que fundamente a ação educativa.  

2. Afirmar a ação docente como um vetor de inovação e mudança, sem rutura, conciliando 

«inventividade» e regulação.  

3. Desenvolver um novo patamar de formação, não compaginado com a operacionalização de 

estratégias de remediação, mas apostado na elaboração de planos pró-ativos e profissionais que 

permitam: 

a. Ir para além da obtenção de nota/nível positivo dos alunos nas provas de final de ciclo; 

b. Perspetivar percursos académicos sem retenções; 

c. Minimizar os efeitos da origem sociocultural dos alunos sobre o acesso e a progressão 

escolares.  

4. Valorizar o «efeito-escola» como crucial para a qualidade das aprendizagens e para o 

sucesso escolar de todos; 

5. Potenciar o papel do Conselho de Turma: 

a. Refletir sobre a flexibilização da concretização do currículo em função dos objetivos de 

cada ciclo de estudos; 

b. Promover a reorganização dos Conselhos de Turma, alterando os modos de ensinar, 

nomeadamente com recurso a projetos integradores;  

6. Concatenar esforços e compromissos que, de forma sólida, permitam responder às 

necessidades dos contextos socioculturais e económicos das escolas, promovendo: 

a. A melhoria das regras de vida em sociedade; 



  

 

 

 

b. A melhoria da qualidade das relações interpessoais;  

c. A valorização do papel da escola e dos professores; 

d. A capacitação dos pais para se assumirem como gestores educacionais dos seus filhos. 

7. Apoiar os desafios que as escolas assumiram ao contratualizarem com o ME um Plano de 

Ação Estratégica inserido no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar: 

a. Promover um ensino de qualidade para todos; 

b. Combater o insucesso escolar; 

c. Valorização da igualdade de oportunidades; 

d. Aumentar a eficiência e a qualidade da escola pública; 

e. Promover a qualidade do ensino e o rigor das aprendizagens para todos e com todos; 

f. Assumir a qualidade do ensino e das aprendizagens na sua multidimensionalidade: 

i. Proporcionar percursos de qualidade para cada aluno; 

ii. Rejeitar qualquer solução de empobrecimento curricular para atender a alunos com baixo 

rendimento escolar; 

g. Integrar todos os alunos que encontram dificuldades ao longo do seu percurso escolar.  

 

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

1. Currículo, ensino e aprendizagem: dimensões didáticas e pedagógicas da promoção do 

sucesso escolar  

1.1. As disciplinas que nos disciplinam  

1.2. Para além das matérias disciplinares: a integração como uma conceção do currículo 

1.3. Para uma pedagogia da integração: dimensões reflexiva, criativa e ética 

1.4. A organização e a utilização do conhecimento: comunidades e compromissos 

2. O currículo como representação  

2.1. Currículo, formação e desenvolvimento profissional docente  

2.2. Mediação e conceptualização: dinâmicas coletivas efetivas e duráveis  

2.3. Reflexividade e desenvolvimento profissional docente  

2.4. O estatuto da pedagogia na reflexão educativa contemporânea  

3. Projetos de gestão curricular integrada 

3.1. Atuar nos contextos de gestão e de realização: as equipas educativas / conselhos de turma 

como modelo de organização pedagógica 

3.2. Desenvolver competências alternativas de promoção da aprendizagem, em trabalho 

colaborativo entre pares 

3.3. Conceber e operacionalizar decisões pré ativas, interativas e pós ativas, ao nível do 

conselho de turma  

3.4. Refletir sobre as decisões pré ativas, interativas e pós ativas tomadas em conselho de turma 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

Na avaliação dos formandos utilizar-se-á a avaliação quantitativa, cuja escala compreende o 

intervalo de 1 a 10 valores, a que corresponde uma menção qualitativa e a respetiva creditação, de 

acordo com o novo E.C.D.  

A diferenciação entre os formandos far-se-á através da: 

- Elaboração de um dossiê digital, onde os formandos reunirão os trabalhos efetuados / os materiais 

pedagógico-didáticos que operacionalizam as temáticas; observar-se-á o rigor formal e a qualidade 

técnica desses mesmos trabalhos; 

- Apresentação e discussão de resultados; do trabalho presencial elaborado na oficina de formação 

valorizar-se-á o empenhamento e a participação dos formandos no processo de formação, tendo em 

consideração a pertinência, a qualidade e o rigor das intervenções, bem como a coerência interna 

das reflexões desenvolvidas; 

- Elaboração de um relatório de reflexão crítica dos trabalhos desenvolvidos e sua aplicação prática 

na sala de aula; observar-se-á a sistematização das conclusões, de forma suscetível de consolidar 

desempenhos subsequentes. 

Da ponderação de todos estes fatores resultará a avaliação quantitativa dos formandos. 

 


