
 

seminário 
3|4 julho 2014 

BALANÇO E PROSPETIVA DAS APRENDIZAGENS, DAS COMPETÊNCIAS E DOS CONHECIMENTOS 

avaliar para aprender III 

Ação de formação creditada modalidade de curso, módulo e seminário (15h)  

DESTINATÁRIOS | educadores e professores do ensino do pré-escolar e ensino básico 

REGIME DE AVALIAÇÃO | participação/ presença nas atividades do curso e realização de um trabalho individual de reflexão crítica 

 

 

  9:00 | Início dos trabalhos 
 

  9:30 | Plenário I - Balanços específicos e globais a nível qualitativo e quantitativo das atividades do ano letivo 
               A cargo dos coordenadores de departamento, coordenadores de seção, direção, SPO/NAE, outros 
 

12:00 | Plenário I (Continuação)  
            A cargo dos coordenadores de departamento, coordenadores de seção, direção, SPO/NAE, outros 
 

13:00 | Almoço 
 

14:15 | Conferência “Liderança e Coaching “  
               A cargo da Drª Paula Tomás  
 

16:00 | Plenário I (Continuação)  
            A cargo dos coordenadores de departamento, coordenadores de seção, direção, SPO/NAE, outros 
 

17:30 | Plenário II – Elaboração de propostas para o ano letivo 2014/15  

                A cargo dos coordenadores de departamento, coordenadores de seção, direção, SPO/NAE, outros 
 

 

 

 9:00 | Plenário II (Continuação) - Elaboração de propostas para o ano letivo 2013/14  
             A cargo dos coordenadores de departamento, coordenadores de seção, direção, SPO/NAE, outros 
 

10:30 | Conferência “Comunicação multimodal”  

               A cargo do Professor António Avelar – Faculdade de Letras de Lisboa 
 

12:00 | Conferência “ Disseminação de três projetos em que o Agrupamento está envolvido: RECIPE; EMA;  
             Let’s play Together”                                                                                
                A cargo de: Graça Carvalha, Diretora do AE; Maria José Monteiro, coordenadora do projeto EMA , João Paulo Proença, Coordenador do                             
                projeto RECIPE; Cláudia Corado, coordenadora do projeto “Let’s play Together 
 

13:00 | Almoço 
 

14:15 |  workshop Apple    
                A cargo de Engº João Couvaneiro e Engº Miguel Seabra 
 

16:00 | Conferência “Reflexões em torno do conceito de aprendizagem e formas de a promover na escola”                                                                                  
                A cargo de Drª João Paulo Proença – Assessor Técnico Pedagógico na Rede de Bibliotecas Escolares e formador acreditado pelo CCFCP.  
 

17:30 | Síntese dos trabalhos                                                  
                Maria da Graça Carvalha - Diretora do Agrupamento 
 

 

 

1º DIA 

2º DIA 
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