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Ponto de partida … 



Este projeto tem como objetivo principal divulgar e promover uma 

metodologia de trabalho para a promoção de competências 

socioemocionais.  

As competências socioemocionais são fundamentais para a qualidade 

de vida de toda a comunidade educativa e para o desenvolvimento de 

uma maior motivação para a aprendizagem. 



1ª fase - Sessão de sensibilização dirigida a todos/as os/as colegas do 

Agrupamento (do pré-escolar ao secundário)  

Dinamizadoras da sessão:  

 Ana Isabel Coelho, Cláudia Maia, Eduarda Ferreira e Isabel Cascão 

Data da sessão: 11 de julho – 15h00/17h00 (no intervalo entre a 1ª e a 

2ª fase dos exames) 



1ª fase - Sessão de sensibilização dirigida a todos/as os/as colegas do 

Agrupamento (do pré-escolar ao secundário)  

Conteúdo da sessão: divulgação do Manual para a Promoção de 

Competências Socioemocionais em Meio Escolar.  

Na sessão de sensibilização serão realizadas algumas dinâmicas de 

grupo exemplificativas das propostas contidas no manual.  



1ª PARTE : ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2 ª PARTE : FUNDAMENTOS PARA UMA 
METODOLOGIA DE TRABALHO 

3 ª PARTE : ANEXOS · Sessões Práticas e 
Módulo de Formação Ilustrativo 

FEVEREIRO DE 2016 

Todas/os as/os docentes que participarem na sessão recebem um exemplar do Manual. 



2ª fase – Acompanhamento de docentes e educadoras/es que 

queiram desenvolver uma metodologia de trabalho para a promoção 

de competências socioemocionais no ano letivo 2016/17 

Todas/os as/os docentes e educadoras/es que se mostrem disponíveis 

para desenvolver algumas atividades propostas no Manual serão 

acompanhados/as pela equipa de Promoção para a Saúde do 

Agrupamento. 



2ª fase – Acompanhamento de docentes e educadoras/es que 

queiram desenvolver uma metodologia de trabalho para a promoção 

de competências socioemocionais no ano letivo 2016/17 

 

Todas as escolas e jardins de infância podem participar. 

 



3ª fase – Encontro de partilha de experiências 

No final do ano letivo 2016/17 será realizado um encontro com 

todos/as os/as docentes e educadoras/es envolvidos onde serão 

partilhadas as experiências das práticas realizadas durante o ano 

letivo.  

Divulgar a mais docentes e educadoras/es do Agrupamento. 



3ª fase – Encontro de partilha de experiências 

Com base nas práticas realizadas nas várias escolas e jardins de infância 

do Agrupamento desenvolver um projeto de promoção de 

competências socioemocionais adaptado à realidade do nosso 

Agrupamento. 



Sugestões 

Os elementos das equipas de Promoção para a Saúde das escolas do 

agrupamento devem ter horas definidas no horário que permitam um 

trabalho conjunto com base em reuniões semanais ou quinzenais para 

planificação e avaliação do trabalho desenvolvido ao longo do ano 

letivo. 



Sugestões 

Dois elementos da nossa equipa, Eduarda Ferreira e Isabel Cascão, são 

formadoras creditadas pelo CCPFC - Conselho Científico Pedagógico de 

Formação Contínua, pelo que se pode tentar organizar uma Oficina de 

Formação creditada para docentes no Centro de Formação Ordem de 

Santiago para o ano letivo 2016/17. 


