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de Tondela Tomaz Ribeiro 

 

UMA ESCOLA DE TODOS E PARA TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

              (julho de 2022) 
 

A Equipa de Autoavaliação, no presente ano letivo 

continua a dar a conhecer a toda a comunidade educativa 

a sua atividade.  

Os boletins informativos pretendem-se constituir como 

mais uma estratégia de disseminação de informação e de 

apropriação de conhecimento que permita (re)pensar a 

ação pedagógica e organizacional do AE Tomaz Ribeiro.  

O Boletim Informativo n.º 10 pretende dar a conhecer a 

toda a comunidade educativa o grau de satisfação e 

impacto da implementação dos cursos de formação no 

estrangeiro (8 países) para professores “Erasmus KA1 - 

Projeto Âncora”. 

Os cursos de formação foram frequentados por 36 

professores do Agrupamento, tendo como finalidade o 

desenvolvimento profissional dos mesmos através do 

contacto presencial com outras metodologias e 

realidades educativas. 
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Avaliação do grau de satisfação e impacto das ações:  

Cursos de formação no estrangeiro Erasmus KA1 - Projeto Âncora- AETTR 

Cursos de formação no estrangeiro Erasmus KA1 - Projeto Âncora- AETTR 

Público-alvo: Professores que pertencem ao projeto 

N.º de participantes 37 N.º de respondentes 27 % de respostas = 72,9% 
 

Apresentação de dados 

 

                                            1. Grupo de docência dos professores participantes: 
 
                                                                                                                  

 

 

 

 

 

2. País de destino 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Como avalia o apoio prestado pela equipa coordenadora                          4. A mobilidade decorrer de acordo com 
    do Projeto Âncora à sua mobilidade? (5 “Muito satisfeito”)                              as suas expectativas? (4 “Satisfeito”) 
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5. Interesse e utilidade dos conteúdos/metodologias                               6. Contrato assinado e transferências de  
 trabalhados no curso de formação.                                                                subvenção antes das deslocações. 

 
 

 

 

 

 

7. Das aprendizagens efetuadas no curso, quais replicou ou pretende replicar? De que modo? 

 

Algumas considerações: 
 

1. Diversificação significativa de grupos de recrutamento (15 áreas disciplinares) envolvidos na formação; 
2. A maioria dos docentes referem que as metodologias utilizadas e conteúdos explorados foram ao encontro das 

suas expetativas e interesses; 
3. Todos consideram que o apoio prestado pela equipa coordenadora do Projeto Âncora foi totalmente eficaz; 
4. A maioria dos docentes identifica as metodologias e/ou ferramentas que mais se adequam ao seu processo 

de ensino, verbalizando que já as utilizaram e/ou pretendem implementá-las num futuro próximo. 

• Edppuzle - para consolidação de conteúdos com os alunos. Mentimenter - motivação a novo conteúdo; Audacity - 
utilização de partes de música, em vídeos. Blogger - partilha de informações com os alunos e exemplo de tarefa a 
desenvolver. 

• Exercícios de relaxe e mindfulness com os alunos em sala de aula aquando de situações mais tensas . 

• Elaboração de algumas ferramentas digitais (Khaoot; socrative, Canvas) para utilização em contexto 
educativo. 

• Atividades de quebra-gelo usado o diálogo, o humor e o sorriso, e a realização de alguns momentos play time 
(livre e/ou promovendo a criatividade através de jogos mentais). 

• Storytelling, gamificação. dinamizar atividades com os alunos. 

• Repliquei um conjunto de metodologias/atividades, aprendidas no âmbito do tema "Educação fora da sala de 
aula", durante uma visita de estudo e uma visita a uma exposição de artes. 

• Técnicas de relaxamento e de autoconfiança exploradas no curso. 

• Sala de aula invertida. Esta estratégia não é apenas motivadora, como também desenvolve a autonomia e 
uma participação mais ativa dos alunos na sua própria aprendizagem, tendo sido particularmente útil durante 
um período de isolamento profilático (durante o qual tive de dar aulas online). O tema foi 'Educação 
Ambiental' e envolveu as disciplinas de Cidadania, português, educação visual e inglês. 

• Workshop sobre a utilização do Socrative. Utilização em contexto de sala de aula, nomeadamente no ensino à 
distância de quizzes, Edppuzle, kahoot e forms. Aula invertida. Saída da sala aula. 

• Jogos de tabuleiro e técnicas de relaxamento, atividades de outdoor. 

• Usar algumas metodologias inovadoras, como é o caso de "Flipped classroom". 

• Utilização de ferramentas digitais diversas em contexto de sala de aula (quizzes, kahoot, forms; artcraft, 
avatars, voki, mentimeter...) Utilização de jogos; técnicas de relaxamento e de motivação Aula invertida 
(flipped classroom); ação de formação sobre Educação fora da sala de aula (EOTC). 

• Metodologia da sala de aula invertida (Flipped classroom), bem como através da utilização de ferramentas 
que permitem a gamificação - Kahoot, wordwall, entre outras. 

• Apliquei com os meus alunos com NE, utilizando a flipped classroom, recorri jogos digitais com os alunos, 
entre outros. 


