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Lista de ações 

2019/2020 

N Nome Duração Objetivos Modalidade Destinatários Calendário 

1 
Meia Direta 
 
Fernando Ferreira 

25h 
Conhecer e utilizar ferramentas para a pré-produção, produção e pós-produção audiovisual; 
Conhecer e utilizar os meios audiovisuais para realização de uma curta metragem; 
Conceber e realizar uma curta-metragem; 

Curso de 
Formação 

 
F. Específica 

Grupos 
240, 250, 530, 

550, 600 

19 de 
fevereiro a 
13 de maio 
de 2020 

2 

TINKERCAD - Introdução 
à impressão 3D  
 
 
 
 
Luís Veloso 

12h 
Adquirir, atualizar e partilhar conhecimentos e competências; 
Utilizar o método experimental para resolver problemas; 
Conhecer, distinguir e utilizar corretamente ferramentas, equipamentos e componentes; 
Partilhar técnicas e procedimentos; 
Projetar e construir e um objeto em 3D com recurso ao software TINKERCAD; 
Promover a reflexão sobre a utilização desta ferramenta no processo ensino/aprendizagem. 

Curso de 
Formação 

 
 
 
 

F. Específica 

Grupos 240, 
530, 540 e 550 

 
13 e 20 de 
novembro e 
4 e 11 de dez 
de 2019 
 
17h às 20h 

3 
 
S 

Desenho Universal para a 
Aprendizagem: o 
Currículo ao Serviço da 
Aprendizagem de Todos  
 
 
 
Maria Manuela Claro 
Alves 

25h Refletir sobre práticas profissionais 
Contribuir para a mudança ao nível dos procedimentos pedagógicos relativos ao 
desenvolvimento do currículo; construir um quadro teórico e concetual de referência à volta 
do tema; Compreender a necessidade de adequação de estratégias de aprendizagem em sala 
de aula, fomentando uma abordagem inclusiva do currículo;  
(Re)pensar cenários de aprendizagem, recorrendo a um conjunto de suportes em prol do 
sucesso escolar dos alunos; conhecer e aplicar o DUA enquanto ambiente inovador e 
inclusivo, articulando uma variedade de estratégias flexíveis e facilitadoras do processo de 
ensino/aprendizagem; promover o debate e a partilha entre os participantes; elaborar um 
portefólio que traduza todo o trabalho produzido no curso de formação em prol do sucesso. 

Curso de 
Formação 

 
 
 
 
 
 

F. Específica 

Professores 
do Ensino 
Básico e 

Secundário 

19 e 26 de 
outubro e 9 
de nov. das 
9h30min às 
13h e das 
14h às 
17h30min. 
8 de nov. das 
17h às 21h 

4 
 
S 

Avaliação para as 
aprendizagens: 
construção da autonomia  
 

Cristina Palmeirão, 
Alexandra Carneiro e Fátima 
Saraiva 

25h Refletir sobre as práticas para diferenciar e organizar o trabalho com os alunos; 
Identificar e aplicar, em contexto, metodologias diferenciadas  
Aplicar aprendizagem cooperativa 
Conhecer a avaliação formativa – o quê? como? E porquê? 
Aplicar técnicas de avaliação formativa; 
Conhecer a importância e papel dos alunos na modalidade de avaliação formativa; 
Construir instrumentos de avaliação para as aprendizagens 

Curso de 
formação 

 
 

F. Específica 

Professores 
do Ensino 
Básico e 

Secundário 

14 de maio a 
24 de julho 
de 2019 
 
REALIZADA 

  

https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
https://cfpinandee.weebly.com/uploads/1/6/4/6/16461788/sinopse_curso_dua_manuela_alves.pdf
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5 
 
 
S 

Os dispositivos móveis 
na avaliação formativa 
 
 
 
 
 
Paulo Azevedo 

25h Implementar formas de partilha e reflexão sobre os materiais utilizados e sobre os resultados 
dessa utilização. 
Contribuir para a integração de aplicações para dispositivos móveis no processo de 
ensino/aprendizagem como ferramentas de recolha de informação para avaliação formativa.  
Fomentar o desenvolvimento da autonomia dos professores na utilização de aplicações para 
tablets e dispositivos móveis em diversos contextos educativos, nomeadamente na elaboração 
de cenários de aprendizagem significativa 
Produzir materiais específicos para exploração e utilização de aplicações para dispositivos 
móveis em contexto de sala de aula, nomeadamente em atividades de avaliação formativa. 

Oficina de 
formação 

 
 

F. Específica 

Professores 
do Ensino 
Básico e 

Secundário 

8 de janeiro a 
4 de março 
de 2020 

6 
 
S 
 

Educação para a 
Cidadania: 
oportunidade(s) para 
Aprender a Ser 
Alexandra Carneiro 

15h Conhecer o atual enquadramento teórico da educação para a cidadania 
Desenvolver competências no âmbito da elaboração, implementação, acompanhamento e 
avaliação de projetos de cidadania no atual contexto educativo; 
Partilhar saberes e produzir documentos relacionados com a metodologia de projeto e 
educação para a cidadania 

Oficina de 
formação 

 
 

F. Específica 

Professores 
do Ensino 
Básico e 

Secundário 

16 de 
outubro a 4 
de dezembro 
de 2019 

7 
 
S 

Serenamente Ativo 
 
 
Isabel Costa, Marta 
Geada e Alexandra 
Gomes 

25h Aprofundar temas relacionados com a influência das inteligências múltiplas na aprendizagem 
formal; 
Adquirir competências na área da atenção plena e sua rentabilização nos processos de ensino 
e aprendizagem na escola; 
Partilhar o ensinamento do bem-estar com atividades simples, positivas e que possam ser 
trabalhadas na escola. 
Conhecer estratégias de controlo da ansiedade que potencializem a aprendizagem 

Oficina de 
formação 

 
(Não aceite 

como 
acreditada) 

Professores 
do Ensino 
Básico e 

Secundário 

15 de janeiro 
a 8 de março 
de 2020 

8 
S 
 

O Domínio da 
Oralidade na disciplina 
de Português 
 
Ana M Teixeira Ferreira 

15h 

Conhecer as linhas orientadoras dos documentos programáticos relativamente ao domínio da 
Oralidade; 
Refletir sobre as suas práticas pedagógicas e as sugestões que constam das aprendizagens 
essenciais da disciplina de Português; 
Adquirir capacidades, competências e saberes sobre o processo de ensino e de aprendizagem do 
domínio da Oralidade; 
Selecionar, adaptar e conceber materiais didáticos que proporcionem o desenvolvimento das 
competências envolvidas na produção e na receção de enunciados orais, tendo por referência as 
aprendizagens essenciais da disciplina e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. 

Oficina de 
Formação 

 
 
 

F. Específica 

Grupos 200, 
210, 220, 300 

e 320 

4 de 
fevereiro a 

14 de março 
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9 

A Educação Sexual na 
Formação para a 
Cidadania 
 
Elsa Casto, Ana Coelho, 
Marta, Andreia Magina e 
Marta Geada 

25h 

Aprofundar e atualizar conhecimentos na área da Ed. para a Saúde tornando os professores 
mais capazes de desenvolver projetos; 
Problematizar, discutir e partilhar experiências da prática docente; 
Promover a autorreflexão, desmistificando pré-conceitos, comportamentos e atitudes face à 
Sexualidade;  
Dotar os professores de ferramentas que proporcionem a reflexão pessoal dos alunos, 
proporcionando-lhes a possibilidade de tomarem decisões conscientes de si e do seu impacto 
na relação com os outros;  
Facilitar a identificação de situações que requerem encaminhamento para outros serviços 
existentes na comunidade; 
Dar a conhecer as respostas na comunidade para encaminhar os alunos. 

Curso de 
Formação 

 
 

F. Específica 
Art. 9º 2º,3º e 

sec. 

Professores 
dos Ensinos 

Básico e 
Secundário 

15 de janeiro 
a 18 de 

março 2020 

10 

Produção de recursos 
para o ensino e a 
aprendizagem prática em 
Biologia e Geologia e 
Física e Química 
Clementina Fernandes 

 

 

12h 

Construir recursos para o ensino das Ciências Físico-Químicas e Naturais 
Utilizar aplicações disponíveis para a construção de Quiz colaborativos 
Rentabilizar o trabalho colaborativo na produção de recursos para aulas práticas em Ciências 
Refletir sobre as potencialidades de utilização de jogos no desenvolvimento de competências 
previstas no Perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória  

 
Oficina 

Grupos 510 e 
520 

 
Novembro 19 

1 
CD 

Etwining Projects 2 
 
Teresa Lacerda 

3h Conhecer plataformas colaborativas para o desenvolvimento de projetos 
Adquirir competências para uma utilização eficaz da plataforma Etwining 
Motivar para o desenvolvimento de projetos de parceria com escolas da Europa. 
Conceber e registar projetos de parceria. 

ACD 

Professores 
do Ensino 
Básico e 

Secundário 

 de outubro 
2019 

2 
CD 

A Criança e Jovem com 
Diabetes Mellitus 
do tipo I  
Ana Rocha 

4h 
Contribuir para uma correta operacionalização do Plano de Saúde individual. 
Conhecer formas facilitadoras para apoiar a vida diária dos alunos com DMt1  
Conhecer o impacte da DMt1 na gestão do dia-a-dia dos alunos. 

ACD 

Professores 
conselhos de 

turma de 
alunos com 

Diabetes 

outubro 2019 

3 
CD 

Da Tectónica de Placas à 
Geologia de Portugal 
 
Rui Manuel Soares Dias 

6h 
Perceber a evolução geológica de Portugal e a génese dos materiais geológicos aqui existentes 
no contexto da Tectónica de Placas e no da evolução que os continentes e oceanos foram 
tendo nos últimos 3 300 milhões de anos.  
Fornecer aos formandos os conhecimentos básicos que lhes permitem olhar para a carta 
geológica de Portugal e perceber a razão da diversidade que esta evidencia. 

ACD 
Grupos 520 e 

230 
outubro 2019 
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PN
D1 

Ferramentas de 
comunicação Google 
 
Manuel Teixeira 

15h Tirar partido das potencialidades das ferramentas Google no contexto do espaço escolar; 
Partilhar informação e trabalhar de forma colaborativa, de modo a facilitar a comunicação na 
comunidade do Agrupamento e a contribuir para a melhoria do trabalho em rede; 
Utilização prática de programas de produção e comunicação. 

Curso de 
Formação 

Assistentes 
operacionais e 

Assistentes 
técnicas 

abril de 
2020 

PN
D2 

O Assistente 
operacional na 
construção do Perfil do 
aluno à saída da 
escolaridade 
Obrigatória 
Marta Geada 

7h 
Perceber o enquadramento perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória (PASEO) 
Refletir sobre as possibilidades de participação dos assistentes operacionais na concretização 
dos objetivos do PASEO, salientando a importância da sua ação junto dos alunos. 
Reconhecer a importância dos estilos de comunicação na criação de contextos favoráveis ao 
desenvolvimento de áreas de competência transversais. 
Contribuir para o exercício das funções dos assistentes operacionais no atual quadro 
educativo. 

Jornada 
Assistentes 
operacionais 

dezembro 
de 2019  

 
abril de 

2020 

PN
D3 

O assistente 
operacional e os 
desafios da inclusão  
 
 
 
 
Filomena Maia 

15h 
Incentivar atitudes mais inclusivas e mais adequadas ao contexto de diversidade cultural que 
caracteriza a escola;                                                                                                                                     
Reconhecer a diversidade como recurso para a aprendizagem e para o desenvolvimento de 
todos e de cada aluno; 
Aprimorar conhecimentos e competências de interação, intervenção, comunicação e 
educação intercultural, promotoras de relações  construtivas, inclusivas, não discriminatórias 
e não-violentas;                                                                                                                                                                                                                     
Perceber a importância da sua intervenção para a construção da equidade, contribuindo para 
a concretização das medidas seletivas e adicionais, sempre que necessário.                                                                                                                     
Adquirir conhecimentos e competências sobre o acompanhamento a realizar, constituindo 
verdadeiros recursos de acordo com o artigo 11º do Dec. Lei 54/2018 de 6 de julho.                                                                                                                                                                                     

Curso de 
Formação 

Assistentes 
operacionais 

julho de 
2020 

 


