
 

 
ATIVIDADE FORMATIVA 

 

DESIGNAÇÃO 

 

 

Metas Curriculares de História. Instrumento de supervisão didática 
010.01.20-DFP.001.01/15 

 

OBJETIVOS 

Visa-se conhecer melhor as Metas Curriculares de História enquanto instrumento de 

sinalização das aprendizagens essenciais numa determinada disciplina e num 

determinado nível de ensino. 

Pretende-se, também, adquirir ou sistematizar conhecimentos acerca de algumas das 

vertentes historiográficas e didáticas que são fundamentais para uma utilização 

operatória das Metas Curriculares de História. 

Desenvolver-se-ão capacidades de utilização das Metas Curriculares de História enquanto 

instrumento de estruturação das relações entre as próprias Metas e estratégias e recursos, 

programas e manuais; modalidades de trabalho com colegas, alunos e encarregados de 

educação. 

CONTEÚDOS 

1ª Sessão:  

Apresentação da Ação de Formação. Finalidades e características das Metas Curriculares 

de História. 

2ª Sessão:  

Metas curriculares, historiografia e didática da História. 

3ª Sessão:  

Metas curriculares, programas, estratégias, manuais e outros recursos didáticos. 

4ª Sessão: 

 Metas curriculares, função social da historiografia e peso da História nos currículos do 

ensino não superior. 

5ª Sessão:  

Debate acerca das tarefas apresentadas pelos formandos. Avaliação dos formandos e 

avaliação do formador/da Ação. 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 
C – PRÁTICA E INVESTIGAÇÃO PEDAGÓGICA E DIDÁCTICA 

MODALIDADE DE 

FORMAÇÃO 
Curso 

ACREDITAÇÃO/ 

VALIDAÇÃO 
Acreditada com o Registo n.º CCPFC/77723/14, da Universidade de Coimbra. 

DURAÇÃO  16 Horas  

DESTINATÁRIOS Professores de História do 2.º e 3.º Ciclo (Grupos de Recrutamentos 200 e 400) 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

20 

 

FORMADORES 

 

Mestre Ana Isabel Ribeiro e Profº. João Paulo Avelãs Nunes, docentes da Universidade de 

Coimbra 

 

CRITÉRIOS DE 

SELEÇÃO 

 

Por ordem de inscrição: 

Delegados de grupo de recrutamento 200 e 400 

Outros professores 
 

 “Até que se complete o número de vagas disponíveis, os candidatos serão selecionados de acordo com os critérios 

definidos, por ordem de inscrição, e de forma a abranger o maior número possível de serviços/estabelecimentos de 

educação ou ensino.” 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10 

valores, nos termos previstos na Carta Circular CCPFC - 3/2007, de setembro de 2007, do Conselho 

Científico Pedagógico da Formação Contínua. 

 

 

 
 

 



LOCAL DE 

REALIZAÇÃO 
Apel 

CALENDÁRIO 08 e 09 de maio de 2015 das 9h às 13 e das 14h às 18h 

INSCRIÇÕES 

 

 

 Os docentes deverão submeter a sua inscrição através da página da DRE, no 

separador da formação: até dia 23 de abril de 2015, através do link: 

http://goo.gl/forms/8SoaAFVBa0  

 

 A lista dos formandos selecionados poderá ser consultada a partir do 27 de abril de 

2015, através do site http://www02.madeira-edu.pt/dre/formacao.aspx 

 

 Os formandos selecionados deverão confirmar a sua participação até ao dia 28 de  

abril  2015, através do link:  http://goo.gl/forms/XIhUuL3y0T 

 

  

 A lista definitiva dos formandos selecionados poderá ser consultada a partir do dia  

29 de abril  de 2015, na página da DRE: http://www02.madeira-

edu.pt/dre/formacao.aspx  

 

 Os formandos suplentes deverão também consultar a lista definitiva. 
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