
Razões justificativas da ação 

A heterogeneidade cultural e os diferentes níveis de aprendizagem 
num determinado contexto escolar requerem por parte do profes-
sor competências de comunicação que promovam contextos de 
aprendizagem significativos. 

O objetivo principal desta formação consiste em dominar técnicas 
e ferramentas de comunicação assertiva de forma a criar nos alu-
nos disponibilidade emocional para aprender. Desenvolver a auto-
estima, autoconfiança, criar uma maior abertura para o conheci-
mento e curiosidade para saber mais, são alicerces e âncoras fun-
damentais para melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo a comunicação verbal e não verbal (alternativa e/ou au-
mentativa) um veículo de excelência para criar um canal e estabe-
lecer a relação entre professor aluno, entre os pares e em toda a 
comunidade escolar, importa tomar consciência e exercitar com-
petências de comunicação mais eficazes.  

            A comunicação no processo de aprendizagem  

                         (CCPFC/ACC-107915/20)  
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Email 
profsintra@gmail.com (Geral)
profsintra.formacao@gmail.com (Formação) 

SEDE 
Praceta Francisco Ramos Costa, 13 C 
Tapada das Mercês 
2725-579 Mem Martins 

Formadora: 

Constança Azevedo  

Modalidade: 

Cursos de Formação (CF) 

25 horas (1 crédito) 

12 h síncronas + 13 h   

Calendarização 

1, 2, 3, 4, 5 e 6 de junho  

Horário:  

Das 15h às 17h  

Forma de realização:  

Através da plataforma Zoom 

Avaliação: 

Trabalhos entregues por mail  

Custo:  

30 €  (para sócios e não sócios) 

Destinatários:  

Educadores de Infância e Professo-
res dos Ensinos Básico e Secundá-

rio e Educação Especial (Para os efei-
tos previstos no nº1, do artigo 8º, do Regi-
me Jurídico da Formação Contínua de Pro-
fessores, a presente ação releva para os 
efeitos de progressão em carreira).  

Associação de  Professores de Sintra 

Registo da creditação: CCPFC/ENT-AP-0455/19 

Objetivos 

Criar nos alunos disponibilidade emocional para aprender 

Identificar na comunicação barreiras e facilitadores de aprendiza-
gem, 

Identificar tipos de comunicação adequados ao perfil de aluno. 

Perceber nos alunos limites e oportunidades para aprender. 

Levantamento e problematização das dificuldades sentidas pelos 
docentes na sua realidade pedagógica e identificação das condicio-
nantes de aprendizagem relacionadas com a comunicação, 

Consciencialização dos docentes para a importância da criação de 
contextos e processos educativos facilitadores de aprendizagens, 
através da comunicação verbal e não verbal 

Conhecer e desenvolver técnicas de comunicação não violenta 

Ação cofinanciada pela Câmara Municipal de Sintra 
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