
 

 

 

 

Modalidade: Oficina de Formação Registo de Acreditação: CCPFC/ACC-88372/16 
 

Duração: 15 horas presenciais + 15 horas de trabalho autónomo 
 

Destinatários: Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 
 

Relevância: A ação releva para progressão em carreira e não releva para a área científico-didática 
 

Formador: Rosália Maria da Rocha Coelho 
 

Local de realização: Conservatório de Música de Aveiro 

 

Razões justificativas 

Os alunos do 2.º e 3.º ciclo do ensino básico que tenham duas ou mais retenções ao longo dos seus percursos 
escolares terão, a partir do próximo ano, um tutor a acompanhá-los.  

Estes professores terão quatro horas semanais para apoiar grupos de dez alunos com dificuldades. A intenção 
é que, com este acompanhamento mais próximo, possam ser criadas condições para melhorar o 
aproveitamento escolar destes estudantes. 

O despacho de organização do ano letivo, determina que cada professor tutor acompanhará um grupo de dez 
alunos e, para isso, terá disponíveis quatro horas semanais dos seus horários. As horas passadas com os 
tutores não serão usadas para explicações adicionais ou reforço das aprendizagens, mas para criar uma 
figura de referência que seja o suporte dos alunos em questões como a criação de hábitos de estudo e rotinas 
de trabalho ou a resolução de problemas familiares ou dentro da comunidade escolar. 

O sucesso do apoio tutorial depende da intervenção e envolvência de diferentes atores, nomeadamente, da 
escola, família, comunidade e instituições que intervêm no processo educativo. As funções de tutoria devem 
ser, pois, realizadas por docentes com experiência adequada e, de preferência, com formação. 

Pretendemos com este curso de formação contribuir para essa formação, compartilhando experiências, 
refletindo, debatendo posicionamentos, reorganizando novas ideias, testando e criando oportunidades de 
mudanças que respondam às necessidades sentidas pelos intervenientes. 
 
 

Efeitos a produzir 

1. Implementação da Tutoria como modalidade de Apoio Pedagógico; 

2. Identificação de práticas pedagógicas que viabilizem a modalidade; 

3. Experimentação de novas metodologias e ferramentas que possam contribuir para a melhoria da 
aprendizagem; 

4. Desenvolvimento da capacidade de estabelecer empatia e relações de confiança e respeito, criando 
alianças e construindo uma rede de relacionamentos sustentáveis na escola; 

5. Compreensão da importância de fixar metas desafiadoras; 

6. Organização de atividades através de métodos e processos, sistematizando tarefas, definindo prioridades 
e fluxos de trabalho; 

7. Treino no sentido de se fazerem entender claramente, tanto na linguagem falada como na escrita, a partir 
do uso adequado da forma, do conteúdo e da linguagem utilizada, expressando pensamentos e ideias de 
maneira compreensível para o interlocutor; 

Programa da Ação de Formação 

A tutoria no ensino básico – como orientar o percurso escolar 



 

 

8. Capacitação para influenciar positivamente pessoas e grupos com base na sua postura ética, 
transparente, que valoriza a diversidade e a relação de credibilidade e confiança construída. 

 

Conteúdos 

1. Princípios da tutoria 

1.1. Diagnóstico e plano de formação: elementos norteadores do processo de tutoria 

1.2. Monitorização e avaliação do plano de ação 

2. Estratégias de tutoria 

2.1. Observação 

2.2. Feedback 

2.3. Acompanhamento do tutorado 

2.4. Estratégias de comunicação 

3. Rotinas do trabalho de tutoria 

4. Competências do tutor 

4.1. Gestão e foco no resultado 

4.2. Liderança 

4.3. Visão de conjunto 

4.4. Construção de parcerias 

4.5. Comunicação 

4.6. Resiliência 

4.7. Capacidade para aprender 

5. Organização de sessões de tutoria. 

 
 
Regime de avaliação dos formandos 

Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos: 

• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de formação presencial. 

• Classificação na escala de 1 a 10, de acordo com o Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio. 
 

Os formandos deverão apresentar os seguintes trabalhos: 

• Participação 

• Trabalho individual. 

 

 
 

Calendarização / Cronograma 
 

 

Data Dia da semana Horário da sessão N.º Horas 

10-10-2017 terça-feira 17:00 às 20:00 horas 3 

24-10-2017 terça-feira 17:00 às 20:00 horas 3 

07-11-2017 terça-feira 17:00 às 20:00 horas 3 

14-11-2017 terça-feira 17:00 às 20:00 horas 3 

05-12-2017 terça-feira 17:00 às 20:00 horas 3 

Total de horas de formação 15 
 


