DOSSIÊ TÉCNICO-PEDAGÓGICO DO ANO LETIVO DE 2019/20
Introdução - O Dossiê Técnico-Pedagógico é o instrumento orientador que
permite à Barcelos Sénior estabelecer as linhas gerais da implementação técnica
e pedagógica de cada ano letivo, tanto em termos de definição do modelo
educativo como da estrutura curricular que lhe corresponde.
A instituição deverá concretizar uma grelha curricular de disciplinas com
um sólido tronco humanístico, para que a oferta pedagógica contemple também
as disciplinas que podem ajudar o aluno na compreensão dos fenómenos que
marcam a sociedade global, a experiência humana, a expressão da cultura
portuguesa em contexto de sociedade contemporânea e o património físico,
histórico e mítico-simbólico de Barcelos.
As metodologias pedagógicas seguidas, bem como o processo
ensino/aprendizagem devem continuar a pautar o desenvolvimento da Barcelos
Sénior, no que diz respeito à qualidade do ensino e das atividades letivas e
extracurriculares.
Quadro Curricular do Novo Ano Letivo - Tendo em consideração a experiência
pedagógica positiva do ano lectivo anterior e que a Barcelos Sénior deve
continuar a apostar numa lógica de evolução na continuidade, o Conselho
Técnico-Pedagógico propõe para o ano letivo de 2019/2020 o seguinte quadro
curricular:
•

Língua, Cultura e Comunicação

•

Cidadania

•

Património Cultural e Religioso de Barcelos

•

História e Arqueologia Local

•

Inglês (vários níveis)

•

Oficina de Informática (vários níveis)

•

Oficina de Ginástica

•

Oficina de Dança

•

Oficina de Hidroginástica

•

Oficina de Gastronomia e Saúde Alimentar

•

Oficina de Pintura

•

Oficina de Canto

•

Oficina de Formação Musical

•

Oficina de Canto - Chorente

•

Oficina de Fotografia

•
•
•
•

Oficina de Cavaquinhos
Oficina de Teatro
Técnicas de Defesa Pessoal
História das Religiões

Inglês – constituição de três turmas, duas de Nível I e uma de Nível II após uma
escolha feita no início do ano letivo, com coordenação da professora da
disciplina. As aulas deverão funcionar com duas horas semanais, para que a
consolidação de conhecimentos seja feita de forma mais metódica e consistente.
Oficina de Informática – Na sede, esta oficina será dividida em duas turmas:
uma com conteúdos virados para a utilização da internet e outra para as
ferramentas do Office. Estas turmas não devem ter mais do que 14/16 alunos, e a
sua formação deve ser coordenada pelos professores da disciplina.
Oficina de Canto – No ano lectivo 2017/2018 a Oficina de Canto e Formação
Musical deu origem a duas oficinas: canto e formação musical. Recomenda-se a
prossecução destas oficinas nos moldes do ano lectivo anterior, já que o
aproveitamento da colaboração de professores do Conservatório de Música de
Barcelos tem-se revelado uma mais-valia de inegável importância para a
instituição.
Manutenção de uma turma, com uma carga horária semanal de 1h, a funcionar
no Conservatório de Música de Barcelos.
Oficina de Formação Musical - Manutenção de uma turma, com uma carga
horária semanal de 1h, a funcionar no Conservatório de Música de Barcelos.
Oficina de Ginástica - Manutenção de uma turma, com carga horária semanal
de 2h, dividida em duas aulas de 1h cada, a funcionar no Pavilhão Municipal de
Barcelos.
Oficina de Dança – Manutenção de uma turma, com uma carga horária semanal
de 2h, dividida em duas aulas de 1h cada, a funcionar na Academia João Capela.

Oficina de Hidroginástica – esta oficina continua a ser regida ao nível da
iniciação. Manutenção de duas turmas, com uma carga horária semanal de 1h
cada, a funcionar nas Piscinas Municipais de Barcelos.
Oficina de Pintura – Pela evolução da qualidade dos trabalhos desenvolvidos
pelos alunos desta Oficina (patente nas exposições realizadas no final de cada
ano letivo) e, pelo seu crescente interesse em explorar novas técnicas e
experiências, características da natureza da oficina em questão, deverão manterse as 2 turmas, com uma carga horária semanal de 2h cada.
De referir que por desejo de todos os alunos inscritos nesta oficina, ambas as
turmas estão a funcionar duas vezes por semana, ou seja 4h cada, permitindolhes um maior contacto, mais fluído e criativo da experiência que é a pintura.
Esta oficina funciona na Escola Secundária de Barcelos.
Oficina de Gastronomia e Saúde Alimentar – Manutenção das duas turmas,
com uma carga horária semanal de 2h cada. Caso haja condições e o número de
alunos que pretenda frequentar esta oficina o justifique, será criada uma terceira
turma.
Esta oficina não deve ter mais de 10/12 alunos, consideradas as dimensões da
cozinha onde são lecionadas as aulas.
Cidadania – Esta disciplina deverá aguardar as renovações/ novas inscrições,
assim como os contributos do docente que vier a substituir o anterior.
Língua, Cultura e Comunicação – esta disciplina, de inegável interesse para
uma estrutura curricular equilibrada da Barcelos Sénior, quer do ponto de vista
letivo, quer pedagógico, nas suas componentes teórico-práticas, poderá
funcionar nos moldes do ano anterior. O programa será definido a partir dos
primeiros encontros com os que se disponibilizem a participar nesta disciplina
Património Cultural e Religioso de Barcelos - esta disciplina deverá continuar
nos moldes dos anos anteriores, reforçando as visitas de estudo para observação
do património, tão do agrado dos alunos.
Oficina de Fotografia – O docente pretende intum micro estúdio de fotografia
na Universidade Sénior e levar os alunos para a rua. No final do ano lectivo,
pretende fazer uma exposição com os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano.
História e Arqueologia Local - Apesar da crescente procura e interesse
manifestado pelos alunos, considera-se suficiente, neste momento, manter
apenas uma turma com uma carga horária semanal de 1h, dada a natureza
expositiva, característica da disciplina.
Oficina de Teatro – no ano lectivo 2017/2018, o grupo de teatro passou a
funcionar como uma oficina.
Manutenção de uma turma, com uma carga horária semanal de 2h.

Oficina de Cavaquinhos - Manutenção de uma turma, com uma carga horária
semanal de 2h.
De ressalvar que os alunos desta oficina constituíram um grupo de convívio,
denominado Grupo de Cavaquinhos.
Ocupação de Tempos Livres - no próximo ano letivo deverá ser preparado um
bom programa de ocupação de tempos livres, uma vez que estão criados grupos
de convívio como a Tuna, o Clube de Leitura e o Grupo de Cavaquinhos. Volta a
recomendar-se a formação de um Clube de Jornalismo, por se tratar de um
campo refletor da experiência educativa da instituição e por permitir
cruzamentos informativos, culturais e lúdicos com a comunidade em geral. A
frequência, face à sua natureza voluntária, não deveria ser sujeita ao pagamento
de propinas. Recomenda-se a criação de uma revista da Universidade Sénior, a
sair no final do ano lectivo.
Cursos Breves e Seminários - É de recomendar a realização de cursos breves
ou seminários em diversos domínios da aprendizagem. Como já aconteceu em
anos letivos anteriores, considerar a hipótese de se fazerem cursos breves de
Suporte Básico de Vida (Primeiros Socorros), recorrendo ao serviço de
associações humanitárias.
Atividades Extracurriculares – Tendo em conta o que aconteceu nos anos
lectivos anteriores, o ano letivo de 2019/20 deverá concretizar um bom
programa de atividades extracurriculares. A elaboração do calendário e a
natureza formativa e recreativa destas atividades deverá tomar em linha de
conta os conteúdos programáticos das diversas disciplinas/oficinas.
O calendário, na sua conceção, poderá ser submetido a três fases
temporais, correspondentes aos três períodos letivos, para que o mesmo possa
receber o contributo dos alunos e dos professores em exercício, e possa ser
executado sem grande perturbação da atividade letiva regular.
Estratégia da Ação Pedagógica - A ação pedagógica recomendada para o ano
letivo de 2019/20 deve continuar a pautar-se pelos critérios que foram
estabelecidos, quer pelas Linhas Orientadoras da Ação Pedagógica, quer pelo
Dossiê Técnico-Pedagógico dos anos letivos anteriores. Nestes documentos estão
traçadas tanto a filosofia que deve presidir ao projeto socioeducativo da Barcelos
Sénior, como a metodologia que deve ser aplicada ao processo
ensino/aprendizagem. A modalidade de ensino na Barcelos Sénior continuará
centrada no aluno, que será considerado um ponto de partida e não um ponto de
chegada da informação, de modo a que ele seja o agente do seu próprio
desenvolvimento cultural e da sua valorização pessoal.
Para se fazer o acompanhamento técnico e pedagógico da execução de
todo o programa curricular e extracurricular devem ser realizadas reuniões com
o corpo docente nos seguintes períodos: final do 1º período, para diagnóstico;
final do 2º período, para balanço intermédio; final do 3º período, para
conclusões e perspetivação do ano letivo seguinte.

Corpo Docente - O Conselho Técnico-Pedagógico, face às boas referências dadas
por todo o corpo docente, sem exceção, recomenda a continuidade do mesmo no
exercício do novo ano letivo. Ainda que o Guia do Aluno determine que os
professores devem entregar à Barcelos Sénior os conteúdos programáticos das
suas disciplinas/oficinas até ao dia 15 de julho, sugere-se que tal processo ocorra
somente em setembro, depois de efetuada uma reunião preparatória, na qual a
Direção e o Conselho Técnico-Pedagógico informem e esclareçam o corpo
docente das opções, estratégias, metodologias e eixos temáticos que foram
estabelecidos para o novo ano letivo.
Essa reunião poderia ocorrer no princípio do mês de setembro e a entrega
da informação por parte dos docentes poderia ser efetuada dentro da primeira
quinzena do mesmo mês.
Componentes letiva e administrativa - Neste domínio não são de propor
alterações substanciais, quer ao regime de aulas e tempos lectivos, quer aos
valores praticados para os atos de inscrição e matrícula.
Calendário Anual - O Conselho Técnico-Pedagógico recomenda o seguinte
calendário anual:
1º Período: 01/10/2019 a 17/12/2019
2º Período: 06/01/2020 a 27/03/2020
3º Período: 14/04/2020 a 19/06/2020
As Atividades Culturais/Intergeracionais deverão realizar-se de 22/06/2020 a
10/07/2020
Barcelos, 15 de julho de 2019.
O Conselho Técnico-Pedagógico

