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Finalidade:
Contribuir para a construção de conhecimento sobre educação para a sustentabilidade,
através da conceção, desenvolvimento e avaliação de programas de formação de
professores e da disponibilização de um quadro de referência para contextos de formação
de professores.

http://teds.web.ua.pt/index.php?page=2
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Programas de Formação Contínua de 
Professores - TedP (IO3) – coord. Vytauto 

Didziojo Universitetas - VMU –
[https://www.vdu.lt/lt/] - Lituânia (LTU) –
conceção, implementação e análise de um 

conjunto de Programas de Formação de 
Professores (TedP), organizado em 

diferentes módulos multimodais com 
enfoque nos temas da EduS (recursos, 
ambiente e tecnologias; diversidade, 

diálogo e inclusão; equidade e 
solidariedade social; educação económica 

e financeira). 

Diálogo 

Diversidade

Intercompreensão

Portugal

Ambiente

Recursos

Malta

Tecnologia

Lituânia

Economia

Circular

Finlândia

4 módulos + 15 adaptações com  mais de 25 h de formação por contexto

Conceção, implementação e análise de um conjunto de Programas de Formação Contínua de 
Professores, com diferentes módulos com enfoque nos temas da EduS.
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Construção, a partir da análise  dos dados recolhidos nos programas de formação, 
de 20 casos multimodais publicados em formato digital e em diferentes línguas

Questionários (inicial e final) sobre EduS;  
Reflexões escritas individuais sobre a
aprendizagem profissional docente.

20 formandas

8 projetos de tipo investigação-ação sobre
sustentabilidade desenvolvidos de modo
colaborativo nas escolas;
- 8 relatórios de grupo .

Entrevistas realizadas a formandas
voluntárias para compreensão dos efeitos da
formação e recolha de recomendações para
futuras formações (em construção).



Alguns resultados 

Interdisciplinaridade

Colaboração

Recursividade

Prática

Visão de futuro

O caso de formação mostra grande capacidade de reflexão, reenviando a
uma dimensão transformadora da educação e enfatizando a necessidade
de processos mais longos e cíclicos de formação contínua de professores –
o conhecimento é visto como suficiente, provisório,…

Obrigada pela atenção!

https://drive.google.com/file/d/1-OT_gZFrIIz6QVgBogN_kRiW09u-
dd7A/view?usp=sharing

Que condições de  formação contínua? 
Que formadores?

Que investigação importa continuar a fazer?
…

https://drive.google.com/file/d/1-OT_gZFrIIz6QVgBogN_kRiW09u-dd7A/view?usp=sharing
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