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SEMINÁRIO 2: INOVAÇÃO, PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR
Seminário certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / LOCAL
21/01/2019, das 14h:00m às 17h:30m, no Centro Cultural de Lagos - Lagos
DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino; técnicos de educação; outros educadores e agentes educativos.
JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
Neste seminário, Ariana Cosme desafia-nos a pensar a sala de aula, a fazer diferente, a produzir transformações,
convocando e fundamentando os princípios-chave da inovação pedagógica e da flexibilização curricular para o
desenvolvimento dos alunos, que conjugam necessariamente as dimensões da inclusão, da cooperação, da
flexibilidade, da inovação, da qualidade e da autonomia.
Pretende-se promover o debate sobre os diversos desafios pedagógicos, organizacionais, epistemológicos, éticos
e sociais que a Autonomia e Flexibilidade Curricular acarreta para as escolas, para os professores, para os
investigadores e para a comunidade educativa.
Espera-se, particularmente, promover a reflexão sobre diferentes formas de organizar a sala de aula (onde a
reconceptualização do papel do professor estará sempre no centro da discussão), bem como sobre as estratégias
de ensino-aprendizagem que lhes dão forma.
OBJETIVOS
• Promover o debate reflexivo sobre os desafios pedagógicos, organizacionais, epistemológicos, éticos e sociais
que o Decreto-Lei n.º 55/2018 acarreta para as escolas, para os professores, para os investigadores e para a
comunidade educativa;
• Promover a inovação nas práticas pedagógicas, alicerçadas em diferentes metodologias e estratégias de
flexibilização e integração curricular.
CONTEÚDOS
- Inovação e estratégias de organização curricular: trabalho de natureza multidisciplinar, interdisciplinar e
transdisciplinar; DAC (domínios de autonomia curricular); Combinação parcial e total de conteúdos curriculares;
Desenvolvimento de trabalho prático e experimental com recurso a desdobramento de turmas;
- Inovação e estratégias de ensino-aprendizagem centradas no aluno: racionalidade do projeto; aprendizagem a
partir de problemas; sala de aula invertida; trabalhos de pesquisa e experimental; debates e outras metodologias
ativas e participativas.
METODOLOGIA
- Discussão de conceitos-chave;
- Reflexão sobre práticas pedagógicas inovadoras, assentes em estratégias de flexibilização e integração
curricular.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua
importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 16 de janeiro de 2019, no seguinte link: https://goo.gl/forms/bWVKy6DI2C8Us22n1
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 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

