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PLANO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO 
 

TÍTULO DA ACÇÃO: “Relação Pedagógica” 

FORMADOR: Professor Doutor Carlos Alberto Gomes - Universidade do Minho  

NOTA CURRICULAR: Carlos Alberto Gomes, licenciado em Sociologia pelo ISCTE, Lisboa, desde 1983 na Universidade do 

Minho, doutorado em Sociologia da Educação, em 1998, com a tese Conflito e Cooperação na Escola Secundária Portuguesa: 

uma análise sociológica da interacção na sala de aula, docente do Departamento de Ciências Sociais da Educação e investigador 

do Centro de Investigação em Educação do Instituto de Educação. É autor de Guerra e Paz na Sala de Aula de Aula (2009), e, 

em 2010, co-autor de Cidadania, Civismo e Indisciplina: investigação numa escola portuguesa. Coordena atualmente o Projeto 

O Estatuto do Aluno em Acção: um estudo num agrupamento do norte de Portugal. Outros trabalhos relevantes para a temática 

da formação, são, por exemplo:  

Gomes, Carlos Alberto (1991). As estratégias dos professores na sala de aula: ação profissional ou sobrevivência? in O 

Professor, n° 22, pp.45-50;  

Gomes, Carlos Alberto (1997). A Escola Segundo os Alunos. in Educação, Sociedade & Culturas, nº 7, pp. 157-186 (dossier 

Diálogos sobre o Vivido);  

Gomes, Carlos Alberto (2009). Poder, Autoridade e Liderança Institucional na Escola e na Sala de Aula: perspetivas sociológicas 
clássicas. in Ensaio, nº 63, Vol. 17, Fundação Cesgranrio, São Paulo, Brasil, pp.235-262.   
 
Gomes, Carlos Alberto (2009). Configurações Interactivas na Sala de Aula: conflito versus cooperação. in  Revista Trajectos, nºs 
13-14, Lisboa, ISCTE, Editora Fim de Século, pp. 107-117.  
 
Gomes, Carlos Alberto (2013).Estatuto do Aluno, Educação e Democracia: uma perspetiva e algumas interrogações. in Revista 

Diversidades, nº 40, Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional, Direção Regional da Educação da Madeira, pp. 23-26;  



Gomes, Carlos Alberto (2013), Luz e Sombra – algumas linhas sobre a (in) visibilidade social dos professores. in Elo, nº 20, 

Profissionalidade Docente, Revista do Centro de Formação Francisco de Holanda, Julho de 2013, pp. 21-22.  

 

DURAÇÃO: 3h00 

DATA:  16 de setembro de 2015  (14h30 – 17h30m) 

LOCAL: Escola EB 2,3 de Sande 

ORGANIZAÇÃO: CFAE MARCOCINFÃES e Agrupamento de Escolas de Sande 

PARTICIPANTES: 90  

 

A FRASE:  

 

“Respeitar a autoridade dos professores – ou seja, a sua legitimidade para orientarem e conduzirem as atividades letivas, e 

exercerem, enquanto representantes da geração adulta, uma intencional ação educativa na sua quotidiana interação com os 

jovens, não implica, à maneira da escola autoritária, uma obediência automática e acrítica. É importante todavia distinguir entre 

democracia, e um regime de ‘laissez faire, laissez passer’, e, por isso, a enfâse nos deveres, nas regras, deixa claro que a escola, 

não é, nem pode ser, o “reino do vale tudo”, e que a liberdade deve ser vivida com responsabilidade, e em relação e ponderação 

com outros valores também muito importantes (por exemplo, a justiça, o respeito pelos outros, a segurança), para além de o seu 

exercício dever também ser adaptado e contextualizado face a exigências específicas de funcionamento da escola, em geral, e 

do processo ensino/aprendizagem, em particular”. 

(in, Gomes, Carlos Alberto (2013).Estatuto do Aluno, Educação e Democracia: uma perspetiva e algumas interrogações. in 

Revista Diversidades, nº 40, Região Autónoma da Madeira, Secretaria Regional, Direção Regional da Educação da Madeira, p. 

25).  

 
     
INSCRIÇÕES: Gratuitas; feitas no local 

 

A ORGANIZAÇÃO 


