
  

 

 

 

 
A38- “Formação Prental: importância da escola e do papel dos EE no acompanhamento 

educativo aos alunos” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 
Os desafios inerentes à concretização do propósito de promoção do sucesso educativo impõem 
hoje à formação contínua dos professores a aposta em domínios situados para além da 
qualificação ou reconversão dos respetivos conhecimentos ou modalidades de atuação em 
contexto de sala de aula. 
À medida que a Escola dialoga com a comunidade e esta passa a participar direta ou 
indiretamente no quotidiano escolar, aos professores é solicitado que funcionem como pivôs 
dessa relação; sem deixar de estar centrada na sala de aula, a atuação dos professores observa 
um alargamento do seu âmbito, envolvendo, entre outros domínios, o da relação com as famílias, 
também elas elementos centrais da comunidade educativa. 
Com esta ação de formação, pretende-se reforçar as competências dos professores em matéria 
de identificação e caracterização da diversidade de configurações familiares que hoje pode ser 
encontrada em contexto escolar. Pretende-se ainda desenvolver competências em matéria de 
conceção e operacionalização de estratégias de intervenção capazes de favorecer, dentro e fora 
da sala de aula, o aprofundamento e a qualificação da relação da escola com essas diferentes 
configurações familiares, de um modo que permita reforçar o envolvimento das famílias no 
quotidiano escolar e assim contribuir para o reforço do sucesso educativo, desde os mais 
precoces níveis de ensino. 

 

  

Objetivos da ação de formação: 

 

 Aprofundar o conhecimento sociológico sobre a diversidade de configurações 

familiares que hoje pode ser encontrada na sua comunidade educativa; 

 Refletir sobre os efeitos que a presença de alunos oriundos de contextos familiares 

muito diversificados tem sobre o dia-a-dia da sala de aula e sejam capazes de 

integrar essa reflexão no modo como programam e orientam a sua prática docente; 

 Desenvolver estratégias de trabalho colaborativo, envolvendo administração 

escolar, colegas e famílias, capazes de favorecer a criação de espaços formais e 

informais aptos a propiciar o reforço do encontro e a qualificação da interação entre 

escola e famílias; 

 Adquirir competências de relação e de comunicação que permitam favorecer a 

inovação ao nível das práticas, de um modo que promova o aprofundamento do 

envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos, concorrendo para a melhoria 

do respetivo sucesso.  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Conteúdos da ação de formação: 

 

I – Heterogeneidade das configurações familiares e das relações das famílias com a 

escola, hoje: 

1. Dinâmicas recentes da recomposição das famílias e transformações das relações 

intrafamiliares; 

2. Diversidade demográfica, social e cultural das famílias e modalidades de relação das 

famílias com a escola e a escolarização dos seus membros mais jovens; 

3. Famílias com dificuldades específicas e sua relação com a escola. 

 

II – Escola, professores e famílias na promoção do sucesso educativo: 

1. Diversidade e identidade dos papéis em cena na relação escola-famílias; 

2. Delimitação de âmbitos de atuação; ética profissional e defesa da privacidade das 

famílias; 

 

III – Estratégias para aprofundar e qualificar a relação escola-famílias – propostas e 

experiências: 

1. A comunicação com as famílias – desafios e pistas de qualificação; 

2. Modalidades de formação direta e indireta das famílias visando o reforço da sua ação no 

acompanhamento educativo dos estudantes; 

3. Quadros interacionais formais e informais para enquadramento da participação das 

famílias na vida escolar – propostas de inovação. 

 

IV – Avaliação do trabalho realizado na oficina de formação. 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

A avaliação obedecerá aos critérios estabelecidos pelo Centro de Formação Braga/Sul, de 

acordo com orientações emanadas do Conselho Científico-Pedagógico da Formação 

Contínua. A avaliação será de caráter qualitativo e quantitativo, na escala de 1 a 10 valores. 

Os formandos devem elaborar um relatório sobre a experiência pessoal advinda da 

participação ativa no curso. O formador fará um relatório sobre o trabalho desenvolvido. 

 


