
Três  docentes do Agrupa-

mento D. Pedro I  em 

formação no estrangeiro. 

 

Natália Gomes, coor-

denadora do Segundo ano, 

João Paulo Silva, coordenador do 

Departamento de Matemática e 

Ciências Exatas e Cristina Leitão, 

coordenadora do Departamento de 

Línguas rumaram a Barcelona a fim 

de frequentar um curso destinado a 

professores do século XXI.  
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 Erasmus + Ka1 
Projeto Escola para Todos  

Curso Estruturado em Barcelona  

“21st Century 

Classroom: Teach-

ing skills, Inclusive 

and Special Educa-

tion, Effective 

Strategies and Pro-

ductive Learning  

Environment” 

20 a 25 de outubro 

de 2019 

         Escola Túrbula–Barcelona  O escudo da confiança—valores, 

competências, logotipo e lema  



1.   

Padrões para um  bom ensino; Estilos 

de ensino e de aprendizagem 

A. Estrutura  para a aprendizagem do século  XXI 

B. Educação especial e inclusiva na sala de aula do século 

XXI: 

2. 

A. Principais ingredientes para melhorar a motivação dos 

alunos; 

B. Competências  de vida do século XXI 

C. Ensinar os alunos com dificuldades de aprendizagem: 

D. A criança disléxica na sala de aula: guia para professores e 

pais 

3. A. Capacidades de aprendizagem do século XXI: os 4Cs e 

o que podemos fazer para incorporar os 4Cs na prática 

educativa para crianças com e sem NEE  

B. As 20 capacidades digitais  

4. A sala de aula inclusiva do século XXI  

A. Aprendizagem baseada em projeto, inquérito, tarefa  

B. Ensinar os alunos com deficiência intelectual; 

C. Trabalhar com alunos com deficiência física; 

D. Estratégias no ensino de alunos com perturbações com-

portamentais; 

E. Jogo na educação especial.  

5. A. 15 características de um professor do século XXI; 

B. Técnicas de avaliação com  educação especial; 

C. Ensinar os alunos com falta de atenção e hiperatividade  

Trabalho em equipa.  

Igualdade e equidade em Educação. 

.  

Conteúdos do Curso  

Pensar a Escola  

 

“L´originalitat 

consisteix a 

tornar a 

l’origen” 

Antoni Gaudí  
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O escudo de valores e de competências de uma escola . 

  



Stephen Covey  e o Princípio dos 90/10  

 

 

BARCELONA DE GAUDÍ, O ARTÍSTA QUE VALORIZAVA O TRABALHO EM 

EQUIPA.  

Estilos de Ensino 

Papel do professor 

Características de um profes-

sor de sucesso  

 

                                Pensar a Escola  

                            Conceitos e Autores  

 Suchanek, 2017 

Ética na Educação  

Project-

based 

Learning  

“ Per fer 

les coses 

bé cal: 

primer, l’amor 

a elles; segon, 

la técnica” 

Antoni Gaudí  
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Estilos de Aprendizagem 

Ensinar de acordo com os dife-

rentes estilos de 

aprendizagem  

Edward de Bono e a Teoria do Pensamento Lateral  

https://www.pblworks.org/what-is-pbl  

Richard Thaler 

Nudge 

  


