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PROGRAMA



Enquadramento

A escola dos nossos dias é um lugar no qual se cruzam múltiplas dimensões, intenções, racionalidades e lógicas 

de ação que fazem do trabalho docente um trabalho desafiante mas de elevada complexidade. Neste cenário, 

é fundamental que se criem espaços de reflexão entre professores e educadores, que permitam equacionar 

caminhos para uma ação docente mais gratificante e eficaz.

No âmbito da Formação Avançada em Ciências da Educação, a Faculdade de Educação e Psicologia lança a nova 

linha de formação Mais Educação, Mais Aprendizagem, constituída por módulos de curta duração (2,5 horas) 

que poderão, em alguns casos, ser agregados em cursos de formação de 25 horas acreditados pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC). Esta formação realiza-se, por norma, nas instalações 

da Católica Porto (campus da Foz), podendo, no entanto, em casos excecionais, equacionar-se a sua realização 

em escolas / agrupamentos de escolas que assim o solicitem.

O curso Ser Professor nos Tempos Perdidos é a primeira oferta no âmbito desta nova linha de formação, 

constituído por dez módulos que abordam questões centrais para a melhoria da ação educativa. Está prevista a 

possibilidade de inscrição na totalidade do curso ou em módulos autónomos.

A comparência à totalidade do curso (25 horas) prevê a atribuição de 1 crédito para progressão na carreira. As 

ações isoladas conferem um certificado de participação.

Plano do Curso e Calendarização

Módulo Formador Calendarização

Ensinar a quem não quer 

aprender

José Matias Alves 25 de novembro de 2015

Práticas de avaliação formativa Ilídia Cabral 16 de dezembro de 2015

Modos de intervir na escola Joaquim Machado 13 de janeiro de 2016

Gestão de conflitos na sala de aula Cristina Palmeirão 27 de janeiro de 2016

Decisão Profissional Docente – 
problemas e dilemas práticos

Isabel Baptista 10 de fevereiro de 2016

Estratégias de ensino Maria do Céu Roldão 24 de fevereiro de 2016

Formular novas políticas públicas 
de educação e formação

Joaquim Azevedo 9 de março de 2016

Mudar de culturas e promover o 

sucesso escolar

Ilídia Cabral 30 de março de 2016

Lideranças e aprendizagens José Matias Alves 13 de abril de 2016

Supervisão pedagógica Maria do Céu Roldão 27 de abril de 2016

Coordenação: Ilídia Cabral

Horário: 

As sessões decorrem às quartas-feiras das 18h00 às 20h30, na Universidade Católica Portuguesa - campus Foz.

Inscrições:

Possibilidade de inscrição na totalidade do curso (120 €) ou em módulos autónomos (15€/módulo).

A inscrição deverá ser instruída mediante o preenchimento de formulário eletrónico disponível AQUI

Informações:

Serviços Académicos | Estudos Avançados e Formação| Cristina Crava | ccrava@porto.ucp.pt | Telf. 226 196 202


