“Nós por cá”: Componentes Locais e Regionais do Currículo da
História no contexto das Ciências Sociais e Humanas
registo de acreditação: CCPFC/ACC-88579/16
modalidade: curso
formadora: Leonor Carvalho
Local: Leiria
número de horas: 50 (2 créditos)
mínimo de 15 participantes
Objetivos - Pretende-se a compreensão dos contextos locais que permita o desenvolvimento
de um sentido de identidade por parte do aluno. O trabalho com indicadores da memória local
e regional encontra lugar em diversos documentos programáticos facilitando as
aprendizagens.
Objetivos a atingir - Melhorar a eficácia das estratégias utilizadas pelos professores
adaptando-as à realidade conhecida pelos alunos; Refletir sobre a epistemologia da disciplina
escolar de História e o entendimento dos professores sobre os seus conceitos essenciais;
Identificar elementos do meio envolvente que se possam tornar fontes históricas e recursos
didáticos para os diferentes conteúdos; Produzir recursos pedagógicos adequados em
simultâneo aos documentos curriculares e à(s) realidade(s) local (ou locais); Aplicar novos
recursos pedagógicos na prática letiva; Refletir sobre os resultados; Incentivar e otimizar
práticas de trabalho cooperativo e de reflexão sobre resultados.
Conteúdos da ação - a) Epistemologia das disciplinas escolares de História e de História e
Geografia de Portugal, 10 h; b) A Contextualização dos Conteúdos Programáticos:
Espaço/Tempo/Contexto, 4 h; c) Ensino escolar e indicadores da memória local/regional, 4 h
d) Produção de materiais didáticos/recursos pedagógicos adequados ao contexto das salas
de aula dos formandos, 20 h; e) Aplicação em sala de aula, 6h; f) Apresentação e análise dos
resultados, 6 h.
Modelo de avaliação da ação - a) Assiduidade (nos termos do R.J.F.C.P.); b) Participação
no trabalho das sessões; c) Realização de um trabalho escrito individual que consiste numa
reflexão pessoal sobre os conteúdos da ação e sobre os resultados da aplicação em sala de
aula dos materiais produzidos; d) Os formandos serão avaliados quantitativamente na escala
de 1 a 10 valores (carta circular CCPFC-3/2007 - Set.): insuficiente - de 1 a 4,9 val.; regular de 5 a 6,4 val.; bom - de 6,5 a 7,9 val.; muito bom - de 8 a 8,9 val.; excelente - de 9 a 10
valores.
Datas:
Novembro (dias a definir mais tarde)
Custo da ação:
associados: 120€; não associados: 160€

