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Datas e horário de formação 

 

Sessão Data Hora 

1 07/06/2022 17h30-20h00 

2 09/06/2022 17h30-20h00 

3 14/06/2022 17h30-20h00 

4 16/06/2022 17h30-20h00 

5 21/06/2022 17h30-20h00 

6 28/06/2022 17h30-20h00 

 

 

Carga horária 

Sessões assíncronas: cerca de 1h por módulo de trabalho autónomo 

Sessões síncronas: 15 horas (6 sessões online: 2 horas e meia por sessão) – Plataforma Zoom 

 

Destinatários 

Professores; Educadores, Membros de Direção, técnicos com funções na área da educação 

(Psicólogos, Assistentes Sociais, etc.) 

 

Modalidade 

Sessões assíncronas – Módulos em Multimédia na plataforma da Aproximar  

Sessões síncronas – Discussão e exercícios práticos para consolidação de conhecimentos 

 

Organização 

Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social 

 

Acerca da Iniciativa Inn2Diversity 

A parceria do projeto Inn2Diversity composta por 9 organizações de 6 países europeus, visa contribuir 

para a implementação de uma nova metodologia – baseada na mentoria – como uma abordagem 

de capacitação de professores. A iniciativa pretende apoiar professores na gestão da diversidade em 

contexto de sala de aula e a lidar com comportamentos disruptivos. O projeto foi planeado para seguir 

os seguintes objetivos: 

• Desenvolver, transferir e implementar um currículo de formação inovador sobre gestão de 

diversidade e comportamento disruptivo em contexto de sala de aula; 

• Identificar o perfil e competências pessoais para gerir comportamentos disruptivos em sala de 

aula; 

• Conceber um modelo de mentoria para capacitar professores e escolas com os métodos 

adequados, competências para lidar com as dificuldades diárias no trabalho e para gerir 

comportamentos disruptivos; 

• Avaliar a eficácia de mentoria entre pares como um serviço focado no desenvolvimento 

profissional para promover relações positivas entre professores e alunos. 

 

O projeto tem a duração de dois anos e é financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia e é 

implementado no Reino Unido, Portugal, Roménia, Itália, Finlândia e Bulgária: 

 

• City College Peterborough (Reino Unido) 

• Amadora Inovation em Unipessoal LDA (Portugal) 

• Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL (Portugal) 
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• Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord (Roménia) 

• Asociația European Association for Social Inovation (Roménia) 

• Cooperativa Sociale CEIS Formazione (Itália) 

• Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (Finlândia) 

• Fondatsiya Obrazovatelno Satrudnichestvo (Bulgária) 

• San Giuseppe Onlus (Itália) 

 

 

Ação de capacitação 

Dada a importância de apoiar educadores, professores e outros profissionais que intervêm na área 

escolar, o âmbito desta ação é implementar uma formação focada na capacitação de profissionais 

para que possam implementar um programa de mentoria nas escolas. Os professores e outros 

profissionais formados poderão, após a formação, assumir o papel de mentores, mentorandos ou 

coordenadores de mentoria e promover a transferência de boas práticas. 

 

Módulos de formação 

1. Comunicação 

2. Noção básicas da Mentoria 

3. Inteligência Emocional 

4. Gestão de conflitos e resiliência 

5. Gestão de grupos 

6. Implementação e aplicação de mentoria 

 

Contactos 

teresa.sousa@aproximar.pt 

anastasia.sirbu@aproximar.pt  
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