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Designação da
Ação/Temática

Capacitação Digital

Necessidade/
Problema

Ensino a distância

Trabalho Colaborativo no
Âmbito do Português

Ensino colaborativo

Suporte Básico de Vida

Aprender a aplicar
corretamente o Suporte
Básico de Vida

Ensino Experimental das
Ciências

Atividades Experimentais
em contexto de sala de
aula

Objetivos
Efeitos a Produzir

Conteúdos
Temas

Aquisição das
competências
necessárias à
educação em
contexto digital.
 Melhorar a
prática do
professor para
favorecer a
melhoria dos
resultados
escolares dos
alunos;
Promover hábitos de
reflexão individual e
coletiva com o fim de
enriquecer as
práticas.
Dotar o pessoal
docente de iniciativas
de Primeiros
Socorros que
consistem num
conjunto de
procedimentos que
têm o objetivo de
manter a vida de
alguém em situações
inesperadas, ou
evitar o agravamento
de lesões, até à
chegada de
profissionais
especializados.
Capacitar o pessoal
docente de técnicas
ligadas ao ensino

 TEAMS
 Folhas de Calculo: Grelha
Excel
 Quizz,s
 Padlet

Modalidade

Oficina

Criação de portfólio de
instrumentos didáticopedagógicos

Oficina

Primeiros Socorros

Curso de
Formação

Experiências

Oficina

Destinatários
(grupos de
recrutamento)

GRUPO 110
e
GRUPO 120

GRUPO 110

GRUPO 110
e
GRUPO 120

GRUPO 110

Formador
Instituição
Entidade

Projeto
Educativo/Área de
Intervenção
Prioritária

CFAEPPP

Aprendizagens e
conhecimento

CFAEPPP

Aprendizagens e
conhecimento

CFAEPPP

Saúde e bem-estar

CFAEPPP

Aprendizagens e
conhecimento
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Cognição e Metacognição
como fator determinante
na aprendizagem
instrucional

Aplicar, em contexto de
sala de aula,
metodologias; técnicas;
estratégias; instrumentos
e recursos definidos em
função do contexto
pedagógico em que se
opera

Materiais e Técnicas de
Expressão Plástica

Atividades de Expressão
Plástica, em contexto de
sala de aula

Capacitação Digital

Educação à Distância

Primeiros Socorros e
Suporte Básico de Vida em

Situações quotidianas

experimental das
ciências
 Mobilizar e
aprofundar
conhecimentos
acerca dos
conceitos de
cognição e
metacognição
Utilizar e aplicar
competências
adquiridas
na
conceção
e
operacionalização da
ação pedagógica
Proporcionar
um
conjunto de acções
práticas susceptíveis
de
aprofundar
domínios operativos,
reflexivos
e
didácticos
que
possibilitem
a
apropriação
das
linguagens
especificas
da
educação artística;
desenvolvimento da
capacidade
expressiva
e
a
adequada
manipulação
de
suportes
e
instrumentos
Aquisição
das
competências
necessárias
à
educação
em
contexto digital
Habilitar os docentes
com conhecimentos

 Conceitos de cognição e
metacognição
 Essência e funcionamento
da cognição como processo
cognitivo
 Metacognição como fator
determinante na
aprendizagem instrucional

Técnicas diferenciadas

Curso de
formação/
oficina

Grupo 110

CFAEPPP

Aprendizagens e
conhecimento

Curso de
formação/
oficina

Grupo 110

CFAEPPP

Aprendizagens e
conhecimento

*cfaeppp.esvilela

Área Prioritária de
Intervenção:
Aprendizagens e
Conhecimento




TEAMS
Folhas de Calculo:
Grelha Excel

Quizz,s
Wordwall (...)

Emergências
médicas: desmaio;

OFICINA

Grupo 100

OFICINA

Grupo 100

*Cfaeppp.esvilela
*Enfermeiros do

Área Prioritária de
Intervenção:
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Crianças e Jovens

que lhes permitam
prestar a primeira
assistência a vítimas
de acidente ou de
doença súbita, até à
chegada dos meios
de socorro




diabetes;
dificuldade
respiratória;
convulsão
Fraturas
Traumatismos
cranianos

*Centro de
Saude
Ou Bombeiros

Aprendizagens e
Conhecimento

(...)

“DESPERTAR” para a
Ciências Experimentais no
Jardim de Infancia

AREA DO
CONHECIMENTO DO
MUNDO e AREA DA
EXPRESSAO (dominio da
matemática)

Expressão Dramática

ÁREA DA COMUNICAÇÃO
E EXPRESSÃO

*Aperfeiçoar os
conhecimentos,
teórico-práticos ,as
técnicas e as atitudes
necessárias nesta
area
*Ser capaz de
motivar as crianças
para esta área
*analisar o impacto
da área móvel das
ciências enquanto
estratégia
dinamizadora da
educação em ciências
*Desenvolver o
raciocínio e o
pensamento crítico
*Aproveitar a
curiosidade natural
das crianças de modo
a ajudá-las a
desenvolver as suas
capacidades para
pensar, a valorizar o
seu desejo de
aprender e a fazê-las
descobrir o prazer do
conhecimento

*O educador
promover,valorizar o



Ter acesso para
além da Brochura
emitida pela
DGE,ter acesso a
outros recursos
nesta area
Criar-se um “Bau de Ciências”

OFICINA

OFICINA

Grupo 100

Grupo 100

cfaeppp.esvilela

Área Prioritária de
Intervenção:
Aprendizagens e
Conhecimento

cfaeppp.esvilela

Área Prioritária de
Intervenção:
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jogo de faz de conta
e de expressão
dramatica como
forma da criança
expressar
sentimentos, ideias,
crenças...
*Dar oportunidade á
criança de brincar a
sério, apelando às
suas vivências
decorrentes da sua
vida real. *Promover
a diferentes formas
de fazer mímica e de
dramatizar vivências
e histórias e, ainda,
possibilitar o
desenvolvimento da
imaginação e
construção de
diálogos e histórias
apelando às
potencialidades,
vivências e
experiências das
crianças.

A prática experimental nas
aulas de Ciências Naturais

Atualização de práticas
pedagógicas

Excel - iniciação

Dificuldades na utilização
desta ferramenta

Software de geometria
dinâmica “Geogebra”

Diversificação de
estratégias de ensino

Excel

Diversificação de
estratégias de ensino

Promover /aumentar
as
práticas
experimentais
nas
aulas
Melhorar
as
competências
ao
nível do excel
Motivar os alunos;
melhorar a
capacitação digital
dos mesmos.
Motivar os alunos;
melhorar a

*Aprendizagens e
Conhecimento de
Cidadania e
Desenvolvimento

Os diferentes temas do
programa do 2º ciclo

Oficina

230 (Mat e CN – 2º
ciclo)

Aprendizagens
e
saúde

Geral

Oficina

Todos os grupos de
recrutamento

Aprendizagens

Estudo de Geometria, OTD e
Funções com o Geogebra

Curso

Grupo 500

Estudo de OTD com o Excel

Curso

Grupo 500

Centro de formação

Aprendizagens e
conhecimento

Centro de formação

Aprendizagens e
conhecimento
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Teams

Ensino a distância;
Comunicação com os
alunos a distância.

O trabalho de campo na
lecionação da FísicoQuímica

Dificuldades em garantir a
realização mais frequente
e sistemática de trabalho
com base experimental e
de campo

Atividades experimentais
Ciências Naturais

- Atualização de práticas
pedagógicas

A Utilização De
Ferramentas Digitais Na
Avaliação Formativa

Necessidade de
incorporar as ferramentas
digitais nas nossas
práticas pedagógicas,
nomeadamente na
avaliação.

capacitação digital
dos mesmos.
Conhecer todas as
potencialidades do
Teams, como, por
exemplo, dar
feedback aos alunos,
criação de salas
simultâneas.
Incrementar a
realização de
atividades com base
no trabalho
experimental e de
campo
Melhorar as práticas
pedagógicas
experimentais
 Fomentar o valor
educacional das
ferramentas
digitais.
 Promover novos
desafios à
conceção dos
dispositivos
pedagógicos de
avaliação;
 Diversificar as
condições para o
sucesso da escolha
e utilização das
ferramentas.
 Utilizar
ferramentas
digitais para
dinamizar o
processo de
aprendizagem;
Regular e manter a
dinâmica pedagógica.

Comunicação

Qualquer conteúdo do
currículo de FQ

3º Ciclo e Secundário de
Ciências Naturais

ACD

Grupo 500

Oficina

Grupo 510

- Oficina (25
horas)

- 520

b-learning /
Curso

Todos os docentes

Centro de formação

Aprendizagens e
conhecimento

Aprendizagens

Aprendizagens e
Saúde



A Abordagem à avaliação e
respetivos normativos
 Exploração e utilização de
ferramentas digitais no
processo de avaliação
Conceção e validação de
instrumentos digitais de
avaliação formativa a usar em
contexto de sala de aula

José Chicória CFAEPPP

Aprendizagens
e conhecimento
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Capacitação Digital de
Docentes – Nível 1 e 2

Desenvolver com os
docentes de nível 2 um
conjunto de
conhecimentos e
estratégias que lhes
permita desenvolver CD
do nível seguinte

Aprendizagens
significativas da
História- da ação à
avaliação

Desenvolver
aprendizagens
significativas em HGP

Ferramentais digitais
para utilização Historia
e Geografia

Desenvolver um
conjunto de estratégias
digitais a desenvolver
na aula de História e
Geografia

O cinema no ensino da
Geografia e da História

Suporte Básico de Vida

Desenvolver estratégias
ligadas à utilização de
produções
cinematográficas
(filmes, documentários,
curtas metragens…)
aplicadas aos
conteúdos
programáticos de
Geografia e da História
Aprender a aplicar
corretamente o Suporte
Básico de Vida

- Promover o
desenvolvimento,
aprofundamento e
densificação das
CD dos docentes,
- Capacitar os
docentes para a
realização de
atividades com
tecnologias digitais
em diferentes
modalidades de
ensino.
-Articulação entre
as aprendizagens
essenciais de HGP
e o Perfil do Aluno
Capacitar os
docentes para a
realização de
atividades com
tecnologias digitais,
no ensino da
História e da
Geografia

Articular as
aprendizagens
essenciais e o Perfil
do Aluno

Dotar o pessoal
docente de
iniciativas de
Primeiros Socorros
que consistem num
conjunto de
procedimentos que
têm o objetivo de
manter a vida de

Conhecimentos e
estratégias digitais

Oficina de
Formação

200, 400, 420 e 290

CFAEPPP

Aprendizagens

As aprendizagens
Essenciais de HGP e o
Perfil do aluno – estratégias
de ação e de avaliação.

Oficina de
Formação

200 e 400

CFAEPPP

Aprendizagens

Conhecimentos e
estratégias digitais

As aprendizagens
Essenciais de Geografia e
de História e o Perfil do
aluno – estratégias de ação
e de avaliação.

Primeiros Socorros

ACD

Oficina de
Formação

Curso de
Formação

200, 400 e 420

CFAEPPP

Aprendizagens

200, 400 e 420

CFAEPPP

Aprendizagens

Grupo 910

CFAEPPP

Saúde e bem-estar
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Software: Emaze,
Ebook, Sway

Exposições virtuais,
Newsletters, portefólios.

Google Sketchup

Desenho 3D

OneNote

Partilha de informação
com outros utilizadores
do OneNote; planos de
aula.

Construção de
ferramentas digitais
para ed musical

Aplicação de
ferramentas digitais na
aprendizagem dos
alunos

“Suporte Básico de
Vida”

“Boccia na Escola”

alguém em
situações
inesperadas, ou
evitar o
agravamento de
lesões, até à
chegada de
profissionais
especializados.
Permitir a
exposição de
atividades dos
discentes
Dotar os docentes
de competências
na área digital do
desenho técnico
(2D e 3D)
Notas do utilizador,
desenhos, recorte
de tela e
comentários de
áudio.

Utilização por parte
dos docentes e dos
alunos de
ferramentas digitais
ligadas à disciplina

Utilização do software
específico

Online

Utilização do software
específico

Online

Planos de aula
Biblioteca de conteúdos
partilhável

Ferramentas digitais

Intervir adequadamente
em caso de
necessidade

Estar preparado
para prestar auxílio
especializado

A definir pelo formador e
concordantes com as
Aprendizagens Essenciais

Melhorar o
conhecimento cientificopedagógico na área

Melhorar a prática
docente

A definir pelo formador e
concordantes com as
Aprendizagens Essenciais

240,530,600

Aprendizagens

240,530,600

Aprendizagens

Online

240,530,600

Aprendizagens

Oficina de
formação

250

Curso de
formação

Curso de
formação

Aprendizagens

Grupos 260 e 620

INEM

Grupos 260 e 620

Acreditado pelo
conselho científico

- Aprendizagens e
Conhecimento;
- Saúde e Bemestar;
- Cidadania e
Desenvolvimento
- Aprendizagens e
Conhecimento;
- Saúde e Bemestar;
- Cidadania e
Desenvolvimento
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Técnicas de colocação
de voz para professores

Redes sociais e
ferramentas digitais
grátis para a sala de
aula

Trabalho colaborativo
com ferramentas
Google

Disponibilizar
formas de
valorização
profissional
Aplicar recursos
tecnológicos em
contextos
educativos; criar
condições para a
reflexão e partilha,
estimulando o
trabalho
colaborativo
Otimizar/rentabilizar
a atividade docente
tendo em conta os
novos contextos de
vida, os novos
desafios:
possibilidade de
aceder às
ferramentas e
documentos a partir
de várias e
diferentes
plataformas;
rentabilizar o tempo
e a qualidade do
trabalho produzido;
produzir conteúdos
significativos e de
fácil aplicação

Organizacional

Organizacional

Organizacional

Avaliação para as
Aprendizagens (como
avaliar a partir das
Aprendizagens
Essenciais);

Despacho 6605-A/2021

Comunicação Positiva

Contexto
Pandémico
devido à COVID-19

Capacitação Digital

Dificuldades
utilização

na
das

Atualização
pedagógica e
ajustamento
normativo
Regularização e
ajustamento dos
tipos de
comunicação
docente
Atualização
pedagógica e

Produção vocal /
comportamentos vocais
saudáveis

Curso /
ACD

Dimensão fortemente
prática: trabalho de grupo
e/ou autónomo; produção
de materiais, quer ao nível
da preparação de aulas ou
da avaliação dos alunos,
quer em contexto de sala
de aula

Oficina /
ACD

Elaboração de materiais
didático/pedagógicos,
apelativos e adequados às
dificuldades/necessidades
do público-alvo

Professores do Ensino
Básico/ Secundário
CFAEPPP

Saúde e bem-estar

Professores do Ensino
Básico/ Secundário

CFAEPPP

- Aprendizagens e
Conhecimento;

Curso /
ACD

Professores do Ensino
Básico/ Secundário

CFAEPPP

- Aprendizagens e
Conhecimento

Ação de Curta
Duração

200; 210; 220 e 300

NI

Aprendizagens e
Conhecimentos

Ação de Curta
Duração

200; 210; 220 e 300

NI

Saúde e Bem-Estar

Ação de Curta
Duração

200; 210; 220 e300

NI

Aprendizagens e
Conhecimentos
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tecnologias digitais

Capacitação Digital

Igualdade de Género e
Interculturalidade

Gestão de Conflitos

Capacitação Digital

Dificuldades na
utilização das
tecnologias digitais
Igualdade de género
Igualdade de género e
a educação intercultural
Educação ambiental
Direitos
Humanos/Educação
para a igualdade de
género/Educação
Intercultural
Gestão de conflitos Desenvolvimento
interpessoal
Trabalho de projeto
Oficina de formaçãoCidadania e
desenvolvimento - ECG
na escola
Aprender a trabalhar
com grelhas Excel
Estratégias de
motivação
Estratégias para o
desenvolvimento de
ensino individualizado
na sala de aula
Ação/Oficina de
Formação sobre Projeto
Curricular de Turma
e/ou sobre Cidadania e
Desenvolvimento
Microsoft Office e
manutenção do portátil.
Capacitação Digital
Como motivar os
alunos para o processo
de ensino
aprendizagem.
Primeiros Socorros-

ajustamento
normativo
Escrita Criativa

; Produção de materiais
digitais ,

Ação de Curta
Duração

300

Oficina de
formação

Grupo 100

Cidadania e
Desenvolvimento

Oficina de
formação

Grupo 110

Cidadania e
Desenvolvimento

Oficina de
Formação

Professores do 2ºCEB
e 3ºCEB

Cidadania e
Desenvolvimento

NI

Aprendizagens e
Conhecimentos
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Saúde
Avaliação das tarefas
online
Ferramentas de
Coaching para
professores
Literacia financeira e
educação para o
consumo
ACD
6 de
Setembro

Autoavaliação

ACD
2 de
Setembro

Projeto Maia

Formação PADDE

E360ª

Mediação de Conflitos
em contexto escolar

Criação de uma política
de mediação entre os
diferentes
intervenientes
(professores/
alunos/não docentes)
no sentido de minimizar
e/ou evitar os conflitos.

Desenvolver uma
nova abordagem
ao conflito;
- Promover o
interesse dos
alunos por uma
política de
convivência
pacífica, de
respeito pelo outro
e de não violência;
- Promover uma
comunicação
assertiva e de
aceitação da
diversidade;
- Promover
competências
práticas de gestão

- Definições de conflito,
origem e respostas
habituais ao conflito;
- Novas formas de entender
o conflito;
- Princípios da Mediação
de Conflitos: a negociação
e a colaboração;
- A indisciplina na aula, nas
relações entre pares e na
relação professor-aluno –
funcionário;
- O significado de
comunicar e a sua
importância nas relações
interpessoais e na escola;
- Comunicação verbal e não
verbal e a escuta ativa;

Formação interna
SINASE

1º,2ºCEB e 3ºCEB

ACD
Setembro
2021

Todos os Grupos

ACD
Setembro
2021

Todos os grupos

Formação interna
Isilda Meneses

Aprendizagens e
Conhecimentos

Formação interna
Isilda
Meneses/Paulo
Gomes
Formação interna
Isilda Meneses
Paulo Gomes

Cidadania e
Desenvolvimento
ACD

- Saúde e bem-estar
- Aprendizagens e
conhecimento
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de emoções e de
mediação de
conflitos;
- Perceber a
mediação como
estratégia de
evitamento de
situações de
indisciplina e
violência na escola;
- Criar e promover
um ambiente mais
positivo de
convivência escolar
e
consequentemente
mais produtivo para
o ensino.

- Identificação de emoções
vs sentimentos

