ATIVIDADE FORMATIVA
Designação

ITG-728/17 - Encontro Regional de Apresentação das Orientações Curriculares para a
Educação Pré-Escolar

Razões
Justificativas

«A educação pré-escolar, tal como está estabelecido na Lei-Quadro (Lei n.º 5/97, de 10 de
fevereiro), destina-se a crianças com idades a partir dos 3 anos até à entrada na escolaridade
obrigatória, sendo considerada como “a primeira etapa da educação básica no processo de
educação ao longo da vida.”. As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar
baseiam-se nos objetivos globais pedagógicos definidos pela referida Lei e destinam-se a
apoiar a construção e gestão do currículo no jardim de infância, da responsabilidade de cada
educador/a, em colaboração com a equipa educativa do estabelecimento
educativo/agrupamento de escolas.» (Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar,
2016, p.5).
Assim, é fundamental que todos os/as educadores/as de infância tenham conhecimento deste
novo documento orientador e compreendam o seu alcance e impacto nas ações a desenvolver
com as crianças, através da implementação de práticas pedagógicas adequadas e de
qualidade, nos contextos de educação pré-escolar.

Objetivos

Conteúdos
Área de
Formação
Modalidade de
Formação

Objetivo geral:
- Compreender as novas orientações curriculares e o seu impacto na implementação de
práticas pedagógicas adequadas e de qualidade, em contexto de educação pré-escolar.

- Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar - processo, propostas e desafios.
Prática/Investigação pedagógico-didatica nos diferentes domínios da docência

Curso / Módulo Formação

Acreditação/
Validação

Esta formação não releva para a carreira de Educadores de Infância, nos termos do Despacho
n.º 106/2005, de 21 de setembro.

Duração

3.5 horas
Horas Presenciais

3.5 horas

Horas Não Presenciais

0 horas

Destinatários

Grupo(s) de Recrutamento: 100;

Local de
Realização

Escola Secundária Jaime Moniz

Edifício/Sala

Sala de Conferências

Modelo de
Avaliação

Quer os oradores quer os formandos preencherão questionários de satisfação da ação no final
da conferência.

Critérios de
Avaliação

Não se aplica.

Dados solicitados na inscrição
Estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde leciona.

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

ATIVIDADE FORMATIVA
Grupo de recrutamento a que pertence.
Categoria profissional
Serviço atribuído(indique o cargo que desempenha).
Indique o(s) ano(s) de escolaridade que leciona.
Indique o turno em que leciona.
Formador(a)

Liliana Gonçalves Fernandes Marques
Maria da Glória Salazar d'Eça Costa Franco
Maria de Lourdes Estorninho Neves da Mata
Maria Isabel Ramos Lopes da Silva
Maria Manuela Migueis Nunes Duarte Rosa

Calendarização
Presenciais

Inscrições

Data

Hora Início

Hora Fim

03-02-2017

14:00

17:30

Os formandos deverão:
Realizar a sua inscrição até 31-01-2017
Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 31-01-2017
Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 01-02-2017
Consultar a lista definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 02-02-2017

Plataforma Interagir
http://digital.gov-madeira.pt/interagir

