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Destinatários/relevância: Para os efeitos previstos no artigo 5º e no n.º 3 do artigo 14º do Regime 
Jurídico de Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos de progressão em 
carreira de Educadores de Infância e Professores dos 1º e 2º ciclo e Professores de Educação Especial. 
 
Nº créditos: 2 (50 horas) 
 
Objetivos:  
Pretende-se: 
•Desenvolver uma atitude critica às pedagogias tradicionais, promovendo pedagogias participativas e 
ativas em que o aluno é construtor do seu próprio saber; 
•Promover uma oportunidade de partilha de práticas, ideias, projetos e resultados de investigação 
educacional; 
•Promover competências a nível de pensamento e criatividade (pensamento crítico, imaginação e 
curiosidade) 
•Sensibilizar para a importância da Arte no desenvolvimento de expressões, comunicação, 
conhecimento emocional e relacional e ainda como ponto de partida para aprendizagens formais. 
Conteúdos: 
 
Metodologia: 
A metodologia da ação tem como ponto de partida a alternância entre sessões presenciais e sessões de 
trabalho autónomo. Nas sessões presenciais pretende desenvolver-se os conteúdos da oficina de 
formação; nas sessões de trabalho autónomo pretende-se a implementação e desenvolvimento de um 
projeto na área da expressão plástica. 
Nas sessões presenciais dividir-se-á o tempo em:  
•Aprendizagem de conteúdos, experimentação de técnicas de expressão plástica, análise de 
características de produções infantis (metodologia participativa e vivencial); 
•Acompanhamento e reflexão partilhada do trabalho (final) prático que os formandos vão 
desenvolvendo em contexto escolar, tendo como base a partilha de saberes e experiências numa 
perspetiva reflexiva. 
 
Avaliação: 
Os formandos serão avaliados a partir da realização de um trabalho individual – implementação de um 
projeto de aprendizagem ativa em contexto pedagógico: 

Critérios Indicadores Ponderação 

Participação Pontualidade e Assiduidade 40% 

Participação no trabalho de grupo 

Trabalho produzido Qualidade e adequação do projeto de aprendizagem 
ativa em contexto pedagógico e das reflexões 
apresentadas 

60% 

Avaliação quantitativa na escala de 1 a 10 
 

C E N T R O  D E  F O R M A Ç Ã O  
 

Formação: Arte na Educação Especial 

Formadora: Mestre Helena Neves 
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