Universidade CATÓLICA Portuguesa

VISEU

Oficina de Formação
Contributos da Psicologia da Educação para as Práticas Pedagógicas
Diferenciadas no Ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico
Ano letivo 2017-2018
O que os professores fazem na sala de aula é um fator essencial que determina o sucesso ou
insucesso dos alunos, bem como o seu desenvolvimento mais ou menos equilibrado do ponto de vista
afetivo e emocional.
Sabemos que nem todas as práticas pedagógicas têm o mesmo efeito nas aprendizagens. É urgente
perceber quais as estratégias e métodos de ensino que podem promover não só o êxito, mas também as que
mais têm impacto positivo nas aprendizagens dos alunos.
Neste sentido, é nossa convicção que é no ensino pré-escolar e no 1º ciclo onde devemos intervir
para construir os alicerces mais fortes prevenindo assim maiores dificuldades futuras e resultados mais
baixos. Assim, é muito importante refletirmos que práticas, que estratégias, que atividades utilizadas pelos
professores destes níveis de ensino, podem estar mais diretamente relacionadas com a promoção do
desenvolvimento cognitivo e com as aprendizagens nos alunos.
Objetivos da ação:
● Promover o conhecimento do que são os pré-requisitos necessários para as aprendizagens;
● Conhecer quais os principais estilos cognitivos de aprendizagem;
● Conhecer e aplicar técnicas e estratégias diferenciadas para potenciar as aprendizagens;
● Produzir, partilhar e melhorar materiais informais para diversificar as estratégias de ensino;
● Capacitar para elaborar um perfil das competências de aprendizagem do aluno;
● Aplicar as estratégias diversificadas na sala de aula;
● Monitorizar e avaliar a eficácia da intervenção – estudos de casos;
● Promover o trabalho em equipa e as práticas colaborativas;
● Refletir e modificar práticas pouco eficazes.
Duração do curso: 25 horas presenciais + 25 horas de trabalho autónomo
Horário previsto:

24 de novembro ( sexta-feira)
25 de novembro (sábado)
16 de dezembro (sábado)
27 de janeiro (sábado)
24 de fevereiro (sábado)

18.30 - 21.30
9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
9.00 - 13.00
9.00 - 13.00

NOTA: O horário poderá ser ajustado em função do desenrolar do trabalho da oficina.

Público-alvo: Educadores de Infância, professores do 1º Ciclo do Ensino Básico, psicólogos e outros profissionais
de educação.
Pagamento/Propina única: 125€
Nº mínimo de participantes: 15
NOTA: Curso acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o registo nº
CCPFC/ACC-83753/15, com a atribuição de 2 créditos.

INSCRIÇÕES ABERTAS (Ver aqui)
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