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Programa temático - ACD

Local:

Escola Dr. Alberto Iria

Data:

14 de janeiro
– Turma A – Manhã (09:30h-11:30h) - prof. 3º ciclo e 1º ciclo
- Turma B – Tarde (14h-16h) - prof. 2º ciclo e 1º ciclo
2h

Duração (horas):

DESIGNAÇÃO: Formação de Monitores para condução do Tempo de Silêncio com a
Meditação Transcendental (MT) – Para Professores que não fazem a técnica de MT
Entidades promotoras:
Agrupamento de Escolas Dr- Alberto Iria
Formador(es) (grau(s) e
nome(s)

Doutor, Roque Antunes

Áreas abrangidas (1):

Formação educacional geral e das organizações educativas;
Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a
formação no domínio da organização e gestão da sala de aula.
Validação científica do programa

Temas abordados
(científicos e
pedagógicos):

Bacharel, António Pedro Gonçalves

Educação para o sucesso escolar, resiliência e bem-estar geral
dos alunos
Prática do Tempo de Silêncio em contexto de sala de aula Instruções para conduzir a prática.

Público-alvo

Professores dos 1º, 2º e 3ºs ciclos

Enquadramento:

A ACD insere-se na medida de Desenvolvimento Pessoal,
Social e Comunitário Tempo de Silêncio, tempo de
desenvolvimento pessoal e social, no âmbito do Programa
Nacional para a Promoção do Sucesso Escolar. A medida
visa o desenvolvimento harmonioso dos alunos e promover
o sucesso escolar.

(1)

De acordo com o art.º 5.º do Dec-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro:
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino;
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula;
c) Formação educacional geral e das organizações educativas;
d) Administração escolar e administração educacional;
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica;
f) Formação ética e deontológica;
g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
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