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Formação e desenvolvimento profissional no MEM

Actividades dos Núcleos Regionais
- Projectos de grupos de trabalho cooperativo

- Sábados mensais de animação pedagógica

• Sessões plenárias para abordagem teórica, ou apresentação de estudos no âmbito do trabalho pedagógico do MEM

• Relatos de práticas educativas ou formativas

- Conselho de Núcleo para regulação e desenvolvimento de projectos dos grupos de trabalho cooperativo

- Jornadas de Animação Pedagógica no início do ano lectivo: relatos de práticas, mostra de trabalhos

e debates colectivos de aprofundamento pedagógico

- Seminários de Investigação-acção para estudo e teorização do modelo pedagógico.

- Oficinas de produção de escrita e edição de textos.

Actividades Nacionais
- Conselho de Coordenação Pedagógica(órgão colegial de orientação do MEM):

jornada nacional mensal de planeamento, regulação e formação.

- Encontros nacionais de especialidade ou de área interdisciplinar de intervenção

- Encontro Nacional da Páscoa de organização interna e de análise das políticas da educação

- Congresso Anual: relatos de práticas, exposição de trabalhos e debates em plenário.

Actividades de extensão pedagógica

- Oficinas de iniciação ao modelo pedagógico

- Estágios anuais apoiados em grupos de formação 

cooperada

- Colaboração pedagógica com serviços e instituições:

Instituições universitárias, municípios, associações e 

escolas

Meios de apoio à formação

- Centros de recursos, nacional e regionais

- Revista “Escola Moderna”

- Centro de Formação Acreditada

- Comissão de apoio à formação

O Movimento da Escola Moderna é uma associação de profissionais de educação

que se assume como movimento social de desenvolvimento humano e de mudança

pedagógica. Propõe-se construir respostas contemporâneas para uma educação

escolar intrinsecamente orientada por valores democráticos de participação directa,

através de estruturas de cooperação educativa.

Fá-lo a partir de processos de formação colegialmente compartilhados por

professores dos vários graus de ensino e de outros profissionais das ciências da

educação, seus associados.

A perspectiva cultural que assegura o desenvolvimento pessoal e profissional, em

comunidade de formação recíproca,chama-se no MEM  auto-formação cooperada,

por processar-se numa estrutura horizontal e dialógica de aprendizagem – ensino

sujeita às regras sociais da cooperação. É esse compromisso social que lhe dá

coesão e que assegura a solidariedade e a dimensão ética que requer a formação

humana dos que se dispõem  a educar  outros homens e mulheres, em convívio

democrático para a DEMOCRACIA.


