
Ação de Formação em e-learning (Online)

A METODOLOGIA DE TRABALHO DE PROJETO

Como implementar nas disciplinas de ciências económico-sociais? 

(Registo de acreditação  CCPFC/ACC-102234/19)

Destinatários: Professores dos grupos 400, 420 e 430  – Formação Específica – 25 horas

Formadora: Ana Filipa Joaquim

Objetivos a atingir:

        •   Gerais:

a)  Reconhecer  a  importância  das  metodologias  ativas  nos  processos  de  ensino,  avaliação  e

aprendizagem, nomeadamente nas disciplinas da área das ciências económicas e sociais. 

b) Dotar os participantes de conhecimentos sobre a metodologia de trabalho de projeto. 

c) Integrar as tecnologias digitais na implementação desta metodologia. 

• Específicos:

a) Implementar estratégias diferenciadas através da utilização da metodologia de trabalho de projeto.

b) Criar ferramentas de planificação de tarefas e autorregulação das aprendizagens. 

c) Realizar guiões de trabalho de projeto para os seus alunos. 

d) Criar ferramentas de avaliação formativa e sumativa para os trabalhos de projeto. 

Conteúdos da ação: 

• As metodologias Ativas e as Tecnologias Digitais;

• As Metodologias Ativas e o Trabalho de Projeto – Estudos de Caso; 

• Trabalho de Projeto – A Interdisciplinaridade e a Flexibilização Curricular;

• Trabalho de Projeto – Tipologias e Planificação;

• Trabalho de Projeto – Implementação; 

• Trabalho de Projeto – Avaliação.



Calendarização:

DATAS HORAS SESSÃO DURAÇÃO

19 outubro 19H/21H Síncrona* 2H00

19 a 25 outubro - Assíncrona** 3H00

26 outubro 19H/21H Síncrona* 2H00

26 outubro a 2
novembro

- Assíncrona** 3H00

3 novembro 19H/21H30 Síncrona* 2H30

3 a 23 novembro - Assíncrona** 12H30

TOTAL 25H00

*  Sesões Síncronas - com PRESENÇA ONLINE, através de videoconferência, não sendo necessário instalar qualquer

programa, bastando aceder através de link pelo computador ou pelo telemóvel. 

** Sessões Assíncronas – efetuam-se em dia e hora à escolha do formando e destinam-se à realização das atividades

propostas pelo formador.

Preço: 40 euros (com mais de um ano de associado); 95 euros (não sócios); 85 euros (anteriores formandos).

Para se inscrever, clique: https://forms.gle/h3QvVnwDBArPWzZx9

Para mais informações, contacte através de:

- Email –  centroformacao@aproces.org

- Telemóvel – 924 413 057 (2.ª, 4ª e 6ª feiras das 14H/18H e 3.ª e 5.ª feira das 10H/14H).
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