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PROJETO EDUCATIVO LOCAL: CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS 
DIDÁTICOS SOBRE O TERRITÓRIO 

OBJECTIVOS A ATINGIR 

Pretende-se com esta formação que os docentes olhem o território e desenvolvam 

ferramentas pedagógicas de aprendizagem para os seus alunos, cruzando o currículo 

com o meio que os envolve (documentos de trabalho em sala, projetos transversais a 

desenvolver com os alunos nas horas curriculares, etc.). Pretende-se assim construir 

um portefólio de materiais didáticos e pedagógicos sobre o território, que vá ao 

encontro dos diferentes conteúdos curriculares formais que os alunos têm que 

adquirir nos diversos ciclos e áreas. 

CONTEÚDOS DA ACÇÃO  
 Trabalho Presencial (8h) 

1. Apresentação e expectativas 

2. Perceber como poder ser o PEL um plano estratégico de educação local, refletindo 

sobre os seguintes assuntos:  

a. O papel do estado e o poder local em educação 

b. PEL: conceito e implementação participada 

c. Diagnóstico do território por áreas temáticas (ambiente, história, cidadania, etc.) 

d. O território como espaço de aprendizagem 

3. Reconhecer, no território, diferentes espaços de aprendizagem e cidadania, dando 

enfase às seguintes dimensões: 

a. O território como espaço de aprendizagem 

b. A escola no território 

c. Os alunos e o seu papel no território como futuros cidadãos 

 

Trabalho Autónomo (4h) 

Análise reflexiva sobre as práticas pedagógicas  

Identificação da temática a desenvolver na formação   

 

Trabalho Presencial (11h) 

4. Identificar diferentes estratégias de cidadania e participação na sala de aula, tendo 

em conta as seguintes temáticas: 

a. A sala e os tempos de aprendizagem 

b. Estratégias de envolvimento e participação 

 
5. Exploração de diferentes estratégias pedagógicas para explorar o território dentro 

do currículo  

(de acordo com o perfil e interesse dos formandos, deverão ser escolhidos 3 temas) 

a. O vídeo como ferramenta pedagógica 

b. Os documentos de trabalho 

c. O storytelling  

d. Ferramentas de análise de projetos 

e. Metodologia de projeto 

f. Estratégias de participação  

g. Estratégias de parcerias e financiamentos de projetos 

h. A fotografia como ferramenta pedagógica 

i. (outros de acordo com as necessidades dos formandos) 



  C C I   
 

Trabalho Autónomo (15h)   

Construção da proposta didática para as suas aulas 

Trabalho Presencial (3h) 

6. Esclarecimento de dúvidas  

Trabalho Autónomo (6h) 

Construção da proposta didática para as suas aulas 

Trabalho Presencial (3h) 

7. Apresentação de trabalhos, reflexão e avaliação da formação 

METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO 

A ação terá a duração de 25 horas presenciais e 25 horas de trabalho autónomo em 

que os docentes/formandos serão desafiados a construir ferramentas pedagógicas de 

trabalho em sala de aula, que vão ao encontro das suas necessidades, dos seus 

interesses e das necessidades do território. Para isso, numa primeira fase será 

apresentado o PEL como plano estratégico de educação local de forma expositiva, 

sendo desenvolvida uma dinâmica de grupo de forma a fazer um diagnóstico daquilo 

que poderão ser as necessidades locais e a sua relação com o território. No final da 

primeira fase, será lançado aos docentes o desafio de pensarem nas suas práticas 

pedagógicas e de identificarem a temática em que se vão focar no trabalho da oficina.  

Numa segunda fase serão abordados alguns temas que levem à reflexão do aluno 

enquanto cidadão e das dinâmicas em sala e da sua relação com a cidadania. Ao longo 

da exploração destas temáticas, serão utilizadas estratégias expositivas em conjunto 

com dinâmicas de grupo como debate e role-play. Numa terceira fase, e depois de 

encontrados os temas pessoais e os objetivos transversais e curriculares a desenvolver 

com as fichas de trabalho, serão apresentadas diferentes estratégias que podem ser 

utilizadas nesta exploração. Nesta fase, recorrer-se-á a dinâmicas de grupo, trabalhos 

de pesquisa e análise de projetos e debates. No final destas duas fases, a enfase 

coloca-se no trabalho autónomo, onde os docentes vão desenvolver as suas propostas 

didáticas. No final, será realizada uma sessão de esclarecimento de dúvidas.  

Ao longo do desenvolvimento da formação serão criados grupos de interesse temático 

e no âmbito do trabalho autónomo e presencial será fomentado o trabalho a pares, 

entre docentes com os mesmos interesses temáticos, podendo ser de escolas 

diferentes.  

Sempre que se justificar serão convidados especialistas que apoiem o desenvolvimento 

de áreas fundamentais mas específicas e à medida das necessidades dos formandos. 

REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 

Os formandos serão avaliados de forma contínua, ao longo da ação. Será valorizada a 

assiduidade e o empenho na formação, tendo que realizar um trabalho final.  

A avaliação quantitativa de cada formando expressa numa escala de 1 a 10 valores, 

nos termos da Carta Circular CCPFC - 3/2007, de Setembro de 2007, com base nos 

seguintes parâmetros e ponderação: 

PARTICIPAÇÃO - Assiduidade e pontualidade; Interesse e empenho – 20 % 

TRABALHOS REALIZADOS DURANTE A FORMAÇÃO – individuais e em grupo; nas 

sessões presenciais e em trabalho autónomo – 30 % 

PORTEFÓLIO/RELATÓRIO DE REFLEXÃO CRÍTICA – documentando as atividades 

desenvolvidas em trabalho não presencial, em contexto de escola/sala de aula, 

relacionando de modo fundamentado, reflexivo e crítico as atividades da formação 

com a realidade da escola em que leciona – 50 % 


