Ação: “A Expressão Dramática em Contexto Interdisciplinar”
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
Modalidade: Oficina de formação
Total de horas: 15 horas presenciais conjuntas + 15 horas de trabalho autónomo
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-100412/18
Formador: JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA BAPTISTA
Local de realização: Escola EB 2,3 Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia
Calendarização (das sessões presenciais conjuntas): outubro: 3, 10, 17, 24 e 31 das 18h00 às 21h00
Nota: As sessões de trabalho autónomo serão calendarizadas pelos formandos em articulação com o formador
Inscrição: Até 30/09/2018, através do preenchimento do formulário disponível on-line em https://goo.gl/forms/3AJ51GnEX1LTtOY23 .
OBJETIVOS:
Como objetivos desta ação, pretende-se que os formandos no final da ação possam:
- Utilizar a expressão dramática como ferramenta para estimular o uso da criatividade num registo especificamente lúdico e pedagógico mediante a criação de ações e de dinâmicas inovadoras no âmbito do processo de ensino /aprendizagem;
- Implementar estratégias e experiências de ensino/aprendizagem inovadoras, promovendo dessa forma a motivação dos alunos;
- Melhorar a qualidade das suas práticas docentes, apoiando-se na construção de um contexto de aprendizagem mais prático,
usando a metáfora, a imagética e a indução na operacionalização de ferramentas lúdico-pedagógicas diferenciadas.
REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:
Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas presenciais.
A avaliação, sendo contínua, traduzir-se-á numa classificação final expressa na escala de 1 a 10, em conformidade com o referencial que a seguir se indica:
- Excelente
de 9 a 10 valores
- Muito Bom
de 8 a 8,9 valores
- Bom
de 6,5 a 7,9 valores
- Regular
de 5 a 6,4 valores
- Insuficiente
de 1 a 4,9 valores
Na avaliação dos formandos serão considerados os seguintes critérios, com os respetivos pesos (percentagens) relativos:
- Participação (20%)
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente pelo formando (60%)
- Reflexão Crítica/Memória Final/Trabalho Final (20%)
No início da formação, conjuntamente com os formandos, será definido um perfil de avaliação para operacionalização dos critérios
considerados.
OBSERVAÇÕES:
Esta Ação decorre das propostas formativas constantes do plano de formação do Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia
de Carvalho, Seia, entidade associada do CFAE GUARDA-1.
PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 1.ª docentes do agrupamento de escolas proponente da ação (AE GCC); 2.ª docentes de outros
agrupamentos de escolas associados do CFAE GUARDA-1; 3.º docentes de outros agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas.
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios: 1.º ser docente do
quadro; 2.º ter mais tempo de serviço docente contabilizável para progressão dentro do escalão da carreira em que o docente se
encontra posicionado; 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado; 4.º data de receção pelo CFAE do formulário de inscrição.
NOTAS:
1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 20;
2 - Só serão consideradas válidas as inscrições no âmbito das prioridades de seleção definidas (consultar PRIORIDADES DE
SELEÇÃO).
3 - Deve verificar a sua seleção, no prazo indicado, na página do CFAE. Os inscritos não selecionados não serão contactados.
4 - Em caso de número insuficiente de inscrições, o CFAE reserva-se o direito de cancelar a formação; no caso de não se reunirem
75% de inscrições, a ação poderá ser suspensa, eventualmente para reformulação ou para substituição por outra ação;
5 - A calendarização pode vir a sofrer alterações;
6 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação, será
prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico.
DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTAGEM SELECIONADOS: a partir de 01/10/2018, em http://www.cfae-guarda1.pt
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