
Cronograma 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 – 4600
-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

CURSO DE FORMAÇÃO 

Mentor:  
Tutorias Autorregulatórias  

Destinatários:  Educadores de Infância e Professo-

res dos Ensinos Básico e Secundário 

Inscrições até 20 de dezembro 2019,  

Em 

https://forms.gle/urbqY3Cq8Kpp27wm8 

(Ação do plano de formação do AE do Sudeste de Baião) 

 

Acreditação 

 

A ação de formação “Mentor: Tutori-

as Autorregulatórias “, 25h , foi acre-

ditada, na modalidade de Curso de 

Formação, pelo CCPFC ao abrigo do 

RJFC, com o n.º de registo  CCPFC/ACC- 

104421/19 

Maria Odete Moreira Ferreira Souto 

Formadora 

Local 

Regime de Frequência e-learning 

Data 
 Horário 

Assíncronas 

Horário 

Síncronas 
Nº horas 

04-02-2020  19h00-20h00 1 

 3horas  3 

18-02-2020  19h00-20h00 1 

 2horas  2 

03-03-2020  19h00-20h00 1 

 3horas  3 

17-03-2020  19h00-20h00 1 

 2horas  2 

24-03-2020  19h00-20h00 1 

 2horas  2 

14-042020  19h00-20h00 1 

 2horas  2 

21-04-2020  19h00-20h00 1 

 3horas  3 

05-05-2020  19h00-20h00 1 

                             TOTAL = 25Horas 



 

 

• Aprofundar conhecimento acerca da metodologia de 

tutoria e os propósitos da mesma em contexto escolar; 

• Aprofundar conhecimento nos modelos motivacionais 

e de autorregulação da aprendizagem 

- Explorar o desenvolvimento de estratégias autorregu-

ladoras de aprendizagem e promoção de competências 

organizadoras do raciocínio e de resolução de proble-

mas com os alunos; 

- Capacitar os professores-tutores para a identificação e 

intervenção em situações educativas problemáticas 

(e.g., baixos níveis de envolvimento escolar, dificuldades 

em definir objetivos futuros) 

- Refletir sobre as dificuldades escolares, sociais e de-

senvolvimentais dos alunos através da exploração e 

orientação para a resolução de problemas; 

- Explorar narrativas como ferramenta educativa e de 

regulação comportamental; 

- Explorar e desenvolver recursos de apoio e avaliação 

da prática. 

• Refletir acerca do papel do professor-tutor; 

• Explorar e desenvolver competências de intervenção 

direta do professor-tutor com os alunos-alvo; 

• Integrar os professores-tutores numa comunidade de 

partilha de experiências e recursos para a prática da 

tutoria em contexto escolar. 

     Objetivos a atingir Conteúdos da ação 

Módulo 1. Contextualização da Ação (2,5h assíncronas + 1h síncrona) 1.1. Descons-

trução de significados e mitos acerca do papel do professor-tutor- Mitos e questões 

acerca do papel do professor-tutor;- Apresentação do cronograma do curso;- Avali-

ação de conhecimentos pré-formação;- Apresentação da tarefa final: Relatório de 

reflexão individual.1.2. Apresentação e familiarização com as ferramentas online-

Moodle®, Adobe Connect®, Padlet® e Tricider®:- Registo e construção de perfil;- 

Apresentação das funcionalidades da ferramentas; Módulo 2. Introdução à meto-

dologia de Tutoria (2h assíncronas + 1h síncrona)2.1 Tutoria- Explorar o conceito de 

tutoria: perspectiva histórica;- Explorar as diferenças entre coaching, mentoring e 

tutoria;- Os Programas de Tutoria: Porquê?;- Explorar as atribuições do professor-

tutor na legislação em vigor; 2.2 Competências de Relação Interpessoal na Tutoria - 

Apresentação e reflexão acerca dos objetivos do processo de tutoria; Módulo 3. Os 

tipos de conhecimento e a sua relação com a aprendizagem (2h assíncronas + 1h 

síncrona) 3.1 Tipos de conhecimento - Apresentação dos Tipos e fases de conheci-

mento; - Interação entre o conhecimento e a aprendizagem; 3.2 Competências de 

Relação Interpessoal na Tutoria - Apresentação e reflexão acerca do ciclo do pro-

cesso de ajuda; Módulo 4. Motivação e aprendizagem: (con)sequêncialidades (2h 

assíncronas + 1h síncrona) 4.1 Motivação - Aprofundar o conceito de motivação no 

contexto da aprendizagem e as abordagens cognitivas da motivação; - Aprofundar 

o papel dos objetivos e o que orienta os alunos para os diferentes objetivos; 4.2 

Competências de Relação Interpessoal na Tutoria - Apresentação e reflexão acerca 

da fase de facilitação do ciclo do processo de ajuda; Módulo 5. Modelos de autor-

regulação da aprendizagem (2h assíncronas + 1h síncrona) 5.1 Modelos de autorre-

gulação da aprendizagem - Aprofundar o modelo das fases da aprendizagem autor-

regulada segundo Zimmerman (2000; 2002); - Aprofundar o modelo PLEA (Rosário, 

2004); 5.2 Competências de Relação Interpessoal na Tutoria - Apresentação e 

reflexão acerca da fase de transição/insight do ciclo do processo de ajuda; Módulo 

6. Estratégias de autorregulação da aprendizagem em contexto de tutoria (2h 

assíncronas + 1h síncrona) 6.1 Estratégias de autorregulação da aprendizagem - 

Explorar as estratégias de autorregulação da aprendizagem e sua aplicação em 

contexto de tutoria; - Explorar plano sequencial para a promoção do desenvolvi-

mento da autorregulação da aprendizagem; 6.2 Competências de Relação Interpes-

soal na Tutoria - Apresentação e reflexão acerca da fase de ação do ciclo do proces-

so de ajuda; Módulo 7. Envolvimento Escolar e Possible Selves (2h trabalho autóno-

mo + 1h síncrona) 7.1 Envolvimento Escolar e Possible Selves - Aprofundar o con-

ceito de envolvimento escolar e as suas dimensões em interligação com as compe-

tências de autorregulação; Aprofundar o conceito de possible selves e a sua influ-

ência no envolvimento escolar, na definição de objetivos e no sucesso académico; 

7.2 Competências de Relação Interpessoal na Tutoria - Apresentação e reflexão 

acerca do treino de competências de atendimento;  Módulo 8. Avaliação (2,5h 

assíncronas + 1h síncrona) 8.1 Avaliação do curso de formação - Avaliação de co-

nhecimentos pós-formação e da qualidade da formaçaõ; - Reflexão acerca dos 

conteúdos e implicações no contexto de tutoria e das competências do tutor; 8.2 

Relatório reflexão individual 

 

Efeitos para progressão 

Para os efeitos previstos no n.º1 do artigo 8.º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva para efeitos 
de progressão em carreira  de Educadores de Infância e Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário. 
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico esta ação 
enquadra-se no Despacho nº 779/2019, de 18 de janeiro, alterado pelo 
Despacho nº 6851-A/2019, de 31 de julho, relevando para a dimensão 

Avaliação dos formandos 

Critérios de Avaliação 

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões previs-
tas. Em cada sessão, serão passadas folhas de presença, para assi-
natura dos inscritos.  
A avaliação dos formandos será realizada em obediência ao dis-
posto no Regime Jurídico da Formação Contínua tendo em conta: 

 

Ponderação: 

● Participação nas sessões – classificação de 1-5 (50%): Participa-

ção nas atividades de discussão/reflexão da sessão síncrona; 

● Trabalho desenvolvido para aplicação dos conteúdos - classifica-

ção de 1-5 (50%), esta percentagem terá em conta os seguintes 

elementos: 

* Padlet® individual que revele trabalho autónomo (10%); 

* Tarefas propostas (15%); 

* Quiz (10%); 

* Relatório de reflexão individual (15%). 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  


