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Inscrições até 20 de dezembro 2019, em 

  

https://forms.gle/ AgDCEaxdTX6Mfq8HA  

 
(Ação do plano de formação da ESA) 

Acreditação 

A Oficina de formação “Trabalho Colabo-

rativo, Cooperativo e Interdisciplinarida-

de”, 50 horas (25h presenciais mais 25ho-

ras de trabalho autónomo), foi acreditada, 

na modalidade de Oficina de Formação, 

pelo CCPFC ao abrigo do RJFC, com o n.º 

de registo  CCPFC/ACC– 103120/19 

Local 

Escola Secundária de 

Amarante 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 03-03-2020 18h00-21h00 3 

2 17-03-2020 18h00-21h00 3 

3 31-03-2020 18h00-21h00 3 

4 14-04-2020 18h00-21h00 3 

5 28-04-2020 18h00-21h00 3 

6 12-05-2020 18h00-21h00 3 

7 26-05-2020 18h00-21h00 3 

8 02-06-2020 18h00-22h00 4 

25h Total de horas 

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 Professores dos  2º e 

3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário. 

  

Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico esta 

ação enquadra-se no Despacho n.º 6851 -A/2019, de 31 de julho, 

relevando para a dimensão científica e pedagógica.  

Destinatários: Professores dos 2º e 3º Ciclos do En-

sino Básico e do Ensino Secundário 



 
 

Objetivos a atingir 

- Consolidar as orientações induzidas pelas atuais 

políticas educativas, nomeadamente no que diz res-

peito a dinâmicas de trabalho de natureza interdis-

ciplinar e de articulação disciplinar. 

- Explorar diferentes modalidades de trabalho cola-

borativo e cooperativo. 

- Envolver, motivar e implicar os professores em 

dinâmicas de trabalho colaborativo e cooperativo 

que respondam às necessidades de articulação dis-

ciplinar e interdisciplinaridade. 

- Proporcionar simultaneamente oportunidades de 

concretizar no terreno diferentes modalidades de 

trabalho colaborativo, operacionalizar, implementar 

e refletir sobre práticas colaborativas e cooperativas 

assim como sobre os resultados confirmando ou 

reorientando as opções tomadas, tornando-as mais 

precisas, mais focalizadas, mais refletidas e mais 

eficazes. 

 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 

1. Apresentação da Oficina de Formação: objetivos, conteúdos , sistema de avaliação 
dos formandos e da ação de formação. 
2. Trabalho Colaborativo / Trabalho Cooperativo: 
2.1. Enquadramento teórico e legal. 
2.2. Clarificação dos conceitos. 
a) colaboração versus cooperação. 
b) cooperação versus trabalho de equipa. 
c) colegialidade construída versus colegialidade artificial ou imposta. 
2.3. Trabalho Cooperativo 
a) cultura docente de cooperação. 
b) Obstáculos ao trabalho de equipa. 
c) Instituição e trabalho cooperativo. 
d) Novos desafios da AFC e cultura profissional de cooperação. 
2.4. Trabalho Colaborativo. 
2.4.1. Vantagens de uma cultura escolar colaborativa. 
2.4.2. Trabalho colaborativo versus trabalho individual – que relações. 
2.4.3. Como operacionalizar – modalidades. 
2.4.4. Estratégias promotoras de sucesso no TC. 
2.5. Atividade prática com trabalhos de grupo e debate em grande grupo. 
3. A interdisciplinaridade - enquadramento teórico e legal. 
3.1. Clarificação do conceito. 
3.2. A interdisciplinaridade e a sua relevância. 
3.3. Vantagens e obstáculos à interdisciplinaridade. 
3.4. A concretização da interdisciplinaridade. 
4. Condições para a materialização do trabalho colaborativo/ Cooperativo e interdis-
ciplinar. 
4.1. Caraterísticas individuais, profissionais e organizacionais. 
4.2. Clima relacional. 
4.3. O papel das lideranças. 
4.4. Domínios de Autonomia Curricular (DAC) / Pedagogia de Projetos. 
5. Trabalho Cooperativo / Colaborativo e Interdisciplinaridade em suportes e ferra-
mentas digitais. 
5.1. O papel das ferramentas digitais na promoção e suporte do trabalho colaborati-
vo /cooperativo. 
5.2. Tipos e vantagens utilização de ferramentas digitais no trabalho colaborativo /
cooperativo. 
5.3. Gestão de espaços partilhados na Cloud e produção de documentos com ferra-
mentas disponíveis nos espaços. 
5.4. O uso das redes sociais como plataformas online. 
5.5. Ferramentas digitais de comunicação escrita. 
5.6. Atividades práticas no âmbito da utilização de suportes e ferramentas digitais. 
6. Planificação, construção e operacionalização de um DAC / Projeto Interdisciplinar 
para aplicar em contexto de trabalho com os alunos (trabalho autónomo – 25 horas). 
6.1. Desenvolvimento de um plano de ação em suportes e ferramentas digitais.  
6.2. Concretização do plano de ação. 
6.3. Reflexão sobre a implementação do plano de ação, divulgação e discussão em 
grande grupo do plano executado, dos materiais produzidos e das práticas experi-
mentadas. 
7. Balanço final 
7.1. Apresentação, partilha de experiências, reflexão e sistematização de conclusões, 
em grande grupo, dos trabalhos realizados e eventuais correções ou melhoria de 
estratégias e/ou instrumentos. 
7.2. Reflexão em grande grupo sobre vantagens e/ou constrangimentos do trabalho 
Colaborativo e Interdisciplinar. 
7.3. Avaliação do trabalho realizado em contexto de trabalho autónomo e ao longo 
das sessões presenciais: 
Autoavaliação. 

 

          

Regime de avaliação dos formandos  do CFAE de  
Amarante e Baião.  

É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das sessões 

previstas. Em cada sessão, serão passadas folhas de pre-

sença, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obediência 

ao disposto no Regime Jurídico da Formação Contínua 

tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

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

corresponde a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 
(2 VALORES) 

  
Rigor das interven-

ções 

  
Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

  
TRABALHO  

AUTÓNOMO 
(4 VALORES) 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

 

TRABALHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 
(4 VALORES) 

  
Estrutura 

  

Rigor 

científico 

e peda 
gógico 

  
Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


