
  

 

 

 

 
A33- “Pedagogia diferenciada e inovação: para não deixar um só aluno para trás” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

No quadro do desígnio democrático e de justiça social que marca 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 equaciona a questão lançada pelo Conselho Nacional de Educação no seu 

parecer de novembro: “Seremos capazes de aumentar hoje a qualidade e a 

equidade, de modo a criar oportunidades para todos os cidadãos, contribuindo para a realização 

pessoal, escolar e social de cada uma das crianças e dos jovens (…) num país socialmente tão 

desigual?” (CNE, 2016c). 

Assim, esta oficina de formação constitui-se como uma comunidade de aprendizagem profissional, 

um lugar de reconceptualização e experimentação de práticas pedagógicas e didáticas produzidas 

pelas escolas/professores com vista à implementação de práticas de pedagogia diferenciada. 

 

  

Objetivos da ação de formação: 

 

1. Concetualizar valores educativos e pedagógicos facilitadores de práticas docentes 

articuladas e potenciadores da gestão eficiente de recursos e de respostas profissionais eficazes e 

de qualidade: 

a. Assumir uma conceção alargada de “sucesso educativo”, para lá da reprodução de 

conteúdos, vinculando-o à significatividade do conhecimento, para uma aplicação criativa a 

situações novas; 

b. Reconhecer o «efeito escola» e o «efeito professor» no conjunto das variáveis que marcam 

o sucesso das aprendizagens dos alunos; 

c. Explorar a multidimensionalidade do processo de ensino e a contextualidade dos percursos 

de aprendizagem de cada aluno, rejeitando soluções de empobrecimento curricular para “atender” 

a alunos com baixo rendimento escolar. 

2. Apoiar os desafios que os professores, nas escolas, assumiram ao contratualizarem com o 

ME um Plano de Ação Estratégica inserido no Programa Nacional de Promoção do Sucesso 

Escolar: 

a. Construir projetos didáticos ajustados à qualidade do sucesso escolar para todos; 

b. Operacionalizar modelos didáticos, métodos, recursos de ensino e de relação pedagógica e 

gestão da sala de aula que recentrem a missão docente na esfera da promoção da equidade e da 

integração das aprendizagens, para lá da esfera técnica dos dispositivos de controle e de seleção; 

c. Conceber dispositivos de diferenciação pedagógica, por via da organização dos grupos de 

alunos, das metodologias e dos processos e dos conteúdos. 

3. Fundamentar as decisões e práticas: 

a. Explicitar a intencionalidade pedagógica dos tempos de trabalho comum; 

b. Afirmar a ação docente como um vetor de inovação e mudança, sem rutura, no sentido de 

conciliar diversidade e coerência; 

c. Repor a importância da pedagogia na procura de respostas à heterogeneidade de públicos 

(desigualdade de sucessos, origem cultural e socioeconómica, acumulação de dificuldades de 

aprendizagem).  



  

 

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

1. A diferenciação pedagógica: confinamentos e aberturas  

1.1. Princípios e representações de diferenciação pedagógica; 

1.2. A «insustentável leveza» da pedagogia: causas, condições e ocasião; 

1.3. A autoridade emancipatória do professor: dialogia e reconhecimento;  

1.4. Da utopia da prescrição à utopia da mobilidade. 

2. Diferenciação, diferença e diversidade: como tornar o político mais pedagógico e o 

pedagógico mais político  

2.1. Diferenciação, heterogeneidade e homogeneidade; 

2.2. Dimensões cognitivas do processo de aprendizagem: a complexidade do pensamento 

complexo;  

2.3. Polos e etapas de diferenciação pedagógica; 

2.4. Políticas e práticas de diferenciação pedagógica. 

3. Práticas de diferenciação pedagógica na sala de aula 

3.1. Atuar nos contextos de gestão e de realização: conceber itinerários de diferenciação; 

3.2. Desenvolver competências alternativas de promoção da aprendizagem; 

3.3. Conceber e operacionalizar decisões pré ativas, interativas e pós ativas de diferenciação 

3.4. Refletir sobre as decisões pré ativas, interativas e pós ativas de diferenciação pedagógica. 

 

 

 

 

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. 

 


