
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLANO DE FORMAÇÃO E ATIVIDADE    

O Plano de Formação e Atividades (PFA) do CFFH integra o processo de planeamento da formação 

e constitui uma peça fundamental para a sua gestão. 

Aqui se definem para o ano 2017 os objetivos, as estratégias e as metodologias a adotar, assim como 

os meios e recursos a afetar ao plano, com vista à prossecução dos objetivos determinados pelas 

escolas associadas e pelos órgãos de gestão deste centro. 

O PFA visa a programação de uma série de ações e de atividades que convergem para a 

concretização das metas articuladamente estabelecidas, pois é importante….   

… criar oportunidades de trabalho que promovam nos educadores capacidades criativas e reflexivas, que lhes 

permitam melhorar as suas práticas  (Bredeson, 2002)  

  

- Bredeson, (2002)  
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Índice Formação 

 

 

Departamento                        

Departamento do Pré-Escolar e 1.º Ciclo 

Departamento de Línguas 

Departamento de CSH  

Departamento de Matemática e Ciências  

Departamento de Expressões  

Departamento Educação Especial  

  

Todos os grupos disciplinares 

Ações Transversais 

Ações Protocoladas 

Ações de Curta Duração 

Ações da Tutela 

  

    Pessoal não docente (PND) 

Ações para Pessoal não docente (PND) 

  

Portugal 2020 

Escola 

Direção Geral de Educação (DGE) 
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Escolas Associadas 

 

AE Francisco de Holanda 

ES das Taipas 

AE de Fafe 

AE Santos Simões 

AE D. Afonso Henriques 

AE Taipas 

AE Fernando Távora 

AE Arq. Mário Cardoso 

AE Prof. Abel Salazar 

AE de Briteiros 

AE Prof. Carlos Teixeira 

AE de Montelongo 

AE de Pevidém 

 

O CFFH tem Protocolos 

estabelecidos com entidades 

públicas, particulares ou 

cooperativas, nos termos do 

n º  8 do artigo 23 º  do DL 

127/2015, de 7 de julho, para 

responder a necessidades 

específicas de formação. 

  

2. Breve Historial do Centro 

O Centro de Formação Francisco de Holanda (CFFH) foi 

constituído em 21 de janeiro de 1993, ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 249/92, de 9 de novembro, com a última redação dada pelo 

Decreto-Lei nº 15/2007 de 19 de janeiro e o nº 1 do Despacho 

18039/2008 de 4 de Julho e regulamentação complementar, na 

sequência do processo constitutivo em que estiveram envolvidas 

as escolas da área geográfica de Guimarães – Poente. 

Desde 2008, o CFFH, para além das escolas daquela área 

geográfica, integra também as escolas/agrupamentos do 

concelho de Fafe, devido à extinção e subsequente fusão do 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Fafe, na 

sequência da reorganização da Rede Nacional dos CFAE, de 

acordo com o Despacho n.º 18039/2008, de 4 de julho. Assim, e 

com esta nova composição, o CFFH foi reconstituído, em 08 de 

julho de 2008, e homologado no dia 10 do mesmo mês, por 

despacho da Senhora Diretora Regional de Educação do Norte. 

O CFFH é um dos trinta e dois CFAE da área da DGEST/DSRN 

e integra a Rede Minho. 

1. Designação da Entidade 

O Centro de Formação de Associação de Escolas, 

designado por Centro de Formação Francisco de Holanda 

(CFFH) tem sede na Escola Secundária Francisco de Holanda, 

com o NIF 600077691, sita na Alameda Dr. Alfredo Pimenta, em 

Guimarães. 

Trata-se de uma entidade formadora certificada/acreditada pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua com o 

número de registo CCPFC/ENT-AE-1176/14, de 30 de junho de 

2014, válido até 30 de junho de 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Missão e Visão 

O CFFH assume-se, desde a sua criação – 1993 –, como 

uma estrutura de apoio à formação do pessoal docente e 

não docente, com competências atribuídas no que respeita 

à gestão da formação contínua, em colaboração direta com 

as escolas associadas assumindo um papel ativo e de 

relevo, nomeadamente na identificação de 

necessidades/prioridades e na organização dos seus planos 

de formação.  

A missão do CFFH é, pois e em primeira instância, contribuir 

para o desenvolvimento de competências gerais e específicas 

dos profissionais da educação, sempre em articulação com 

a implementação de pol í ticas educativas estruturantes e 

emergentes, decorrentes de processos de reformas 

curriculares e organizacionais, dos novos desafios tecnológicos, 

da introdução de modelos de avaliação das pessoas e 

organização escolar, dos desafios à escola no âmbito da saú

de, do ambiente, da cidadania e, tantos outros … 

implementando planos capazes de capacitar os docentes 

nas áreas designadas como prioritárias, sendo a intervenção 

do CFFH centrada na promoção de práticas docentes que 

contribuam para a melhoria dos resultados escolares e 

educativos dos alunos, na melhoria do clima das escolas, 

tendo em vista uma escola mais aprendente e integradora, 

onde todos se sintam realizados pessoal e profissionalmente 

e sejam promotores de sucesso educativo. 

  

Objetivos do CFFH  

 Garantir a execução de planos de 

formação das EA; 

 Coligir a identificação das 

prioridades de formação de 

curto/médio prazo, do pessoal 

docente/não docente, indicadas 

pelas EA; 

 Promover o desenvolvimento da 

formação contínua do pessoal 

docente/não docente das EA; 

 Assegurar o apoio às EA na 

implementação dos curricula e na 

concretização de projetos 

específicos; 

 Construir redes de parceria com 

instituições de ensino superior; 

 Privilegiar as relações com as 

comunidades locais e regionais; 

 Fomentar a divulgação e 

disseminação das boas práticas, da 

partilha de experiências 

pedagógicas e de recursos 

educativos; 

 Garantir a qualidade da formação, 

através de mecanismos de 

monitorização e de avaliação; 

 Colaborar com a administração 

educativa na promoção de uma 

educação de qualidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 11.º RI 

Comissão pedagógica 

  

A comissão 

pedagógica é o órgão 

científico-pedagógico 

de direção estratégica, 

coordenação, 

supervisão e 

acompanhamento do 

plano de formação e 

do plano de atividade 

do CFFH, sendo 

constituída por: 

 Diretora do CFFH; 

 Conselho de 

diretores, constituído 

pelos diretores das 

EA e pela diretora do 

CFFH; 

 Secção de formação 

e monitorização 

(SFM), constituída 

pelos responsáveis 

dos planos de 

formação das EA e 

pela diretora do 

CFFH. 

  

  

  

A atribuição de novas competências e condições aos Centros de 

Formação de Associação de Escolas — CFAE —  confere-lhes agora 

maior capacidade de resposta às prioridades formativas das escolas e 

dos profissionais de ensino, reforçando a formação centrada no 

aperfeiçoamento da capacidade docente, nomeadamente nos domínios 

científico, curricular e pedagógico e a focalização na escola como local 

privilegiado de formação.  

A modernização da escola pública e a melhoria das aprendizagens dos 

alunos implica profissionais em constante formação (life-long-learning). 

As exigências atuais num locus tão específico, heterogéneo e ético-

culturalmente “colorido” como é a sala de aula, obriga os profissionais 

da doc ê ncia a constante atualização e aprofundamento do seu 

conhecimento científico e, por outro lado, a uma permanente reflexão 

sobre o seu modus operandi. 

A criação, em 2015, de duas secções na comissão pedagógica - o 

conselho de diretores e a secção de formação e monitorização – permitiu 

tornar mais efetivo e interveniente o papel deste órgão, enquanto 

estrutura de apoio ao Centro, tendo em vista uma maior adequação do 

trabalho às necessidades e prioridades de formação contínua das 

escolas e dos seus profissionais. 

A Bolsa de Formadores Internos (BFI) formada pelos 

professores/formadores acreditados das escolas associadas é o recurso 

vital para a dinamização dos projetos formativos e para a criação de 

sinergias no centro, tornando possível responder à  maioria das 

solicitações das escolas. 

Para uma melhor adequação de resposta, foi feito um levantamento do 

número de elementos de cada grupo disciplinar/departamento curricular, 

por cada Escola/AE sendo a mesma metodologia seguida para o PND, 

para ser possível obter números exatos da dimensão quantitativa dos 

eventuais destinatários da formação.  

4. Política e Estratégia para 2017 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

5. Recursos Humanos 

5.1 Pessoal não docente 

  

Os dados agregados referentes ao pessoal não docente dos estabelecimentos associados ao CFFH, no 

ano letivo 2015/2016, são os expressos na tabela e gráfico 1. 

Mapa de pessoal não docente afeto às escolas associadas do CFFH 
2015/2016 

  Trabalhadores do Ministério da Educação Trabalhadores da Autarquia 

Escola/Agrup. Pessoal Não Docente Total Pessoal Não Docente Total 

Assistente 
Oper. 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

Psicólogo Assist. Assist. Técnico 
Superior 

Psicólogo 

Oper. Técnico 

AE de Briteiros 0 0 1 1 2 31 6 0 0 37 

AEPAS 0 0 0 1 1 39 8 0 0 47 

D. Afonso Henriq 0 0 0 0 0 36 6 0 0 42 

AE AMC 0 0 0 0 0 33 8 0 0 41 

AE das Taipas 0 0 0 1 1 42 9 0 0 51 

Fernando Távora 0 0 0 0 0 35 6 0 1 42 

Pevidém 0 0 0 0 0 31 11 0 0 42 

ESCT 21 8 1 0 30 0 0 0 0 0 

Santos Simões 22 7 0 1 30 2 3 0 0 5 

Francisco de 
Holanda 

30 11 0 1 42 28 3 0 0 31 

AE Montelongo 0 0 15 1 16 72 18 0 0 90 

AE de Fafe 32 10 0 1 43 28 3 0 0 31 

Carlos Teixeira 0 0 0 0 0 63 12 0 0 75 

TOTAL 105 36 17 7 165 440 93 0 1 534 
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                         6. Política de resposta às necessidades formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da formação creditada para os vários grupos e níveis de ensino, o CFFH pretende 

continuar a assumir-se como um elo de ligação e aglutinação de ideias e de saberes. Assim, 

com as suas escolas associadas, com os vários parceiros, (UMinho, Câmaras Municipais, 

Museus, Instituições de Formação, Associações, Bibliotecas...), com as cidades que o 

acolhem, este Centro pretende desenvolver várias ações que promovam a partilha e a troca 

de ideias, numa lógica de aprendizagem contínua e desenvolvimento do espírito crítico e 

reflexivo.  

 Publicação da revista ELO 24, em meados de 2017, com um tema escolhido pela Comissão 

Pedagógica, sob proposta do Conselho Editorial; 

 Atualização do ELO on-line, tornando-o num espaço crítico e de opinião livre; 

 Atualização constante da página Web, tentando refletir e divulgar, a todos, a dinâmica do 

CFFH; 

 Realização de ações de curta duração sobre diferentes temáticas (saúde, robótica, literacias, 

monitorização das aprendizagens…), por solicitação das escolas e indo de encontro às 

necessidades definidas pelas secções da Comissão Pedagógica; 

 Realização de seminários sobre diversos temas, direcionados aos docentes e não docentes: 

Cidadanias, Redes colaborativas (…)  

 Concurso Penha à Vista 2017. 

Pretendemos continuar a valorizar as modalidades ativas de formação, nomeadamente as 

oficinas de formação, sempre que seja possível acompanhar estas ações garantindo que a 

sua metodologia seja adequada e prossiga os fins para que foi utilizada.  

 

 

 



                                                                                                                      

                     7. Ações formais e não-formais 

desenhadas pelo CFFH ou pela SFM 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo um dos mais importantes objetivos da ação do CFFH fomentar a divulgação e 

disseminação das boas prá ticas, da partilha de experiências pedagógicas e de recursos 

educativos adequados às necessidades organizacionais, científicas e pedagógicas das escolas 

associadas e dos profissionais de ensino, desenharam-se ações/iniciativas de formação (formal 

e não formal) que, obviamente ligadas às necessidades dos docentes, são resultado: da análise 

dos questionários de satisfação das ações, feita pela equipa do CFFH; dos contactos informais 

estabelecidos com a comunidade educativa; da análise dos “pontos fortes” e “pontos fracos” que 

os formadores vão evidenciando nos seus relató rios e, das deliberações das secções da 

comissão pedagógica. Estas ações/iniciativas surgem também da necessidade de proceder a 

uma maior articulação entre as necessidades de formação, as escolas e as organizações da 

sociedade civil, que possam contribuir de forma dinâmica para a formação dos docentes.  

8. Organização, equipas e funções 

A comissão pedagógica é o órgão científico-pedagógico de direção estratégica, coordenação, 

supervisão e acompanhamento do plano de formação e de atividade (PFA) do CFFH.  

É constitu í da por duas secções: o Conselho de Diretores, formado pelos diretores das 

escolas/AE associadas e pela diretora do CFFH; a Secção de Formação e Monitorização constitu

ída pelos responsáveis dos planos de formação das escolas associadas e pela diretora do CFFH. 

Compete à diretora de Centro (e à sua equipa de trabalho) a gestão e concretização PFA, 

providenciando recursos humanos e materiais, gerindo conflitos e monitorizando ações. 

Ao especialista e/ou consultor de formação, a existir, competirá acompanhar e dar pareceres 

sobre as ações de formação e a sua avaliação. 

Para o apoio logístico de todo o processo, dando respostas às deliberações, preparação das 

ações, elaboração de turmas, cronogramas, pautas, diplomas e correspondência, o CFFH conta 

com a colaboração da AT Susana Lavadores. 

Para o apoio técnico, pedagógico e informático o CFFH, em 2016, conta com quatro assessores: 

Amadeu Faria (ESCT), Armanda Gomes (AEAH), João Freitas e Bárbara Cleto (AEFH), num 

total de 20 horas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o apoio técnico, pedagógico e 

informático o CFFH, O CFFH conta 

com o apoio de assessorias 

facultadas pelas escolas associadas. 

 

9. Objetivos do PFA 

No ano de 2017, o PFA do CFFH foi estruturado com vista a atingir os seguintes objetivos: 

 Planear a execução dos planos de formação  das escolas/AE visando o seu melhor desempenho 

enquanto organizações empenhadas na procura da excelência, designadamente através da 

valorização da diversidade dos seus recursos humanos; 

 Planear/assegurar o apoio às escolas/AE na implementação dos curricula e na concretização de 

projetos específicos; 

 Agilizar redes de parceria com instituições, tendo em vista a adequação e a qualidade da oferta 

formativa; 

 Articular as atividades PFA do Centro com os planos de formação das escolas/AE; 

 Gizar e agendar ações de curta duração como base de uma formação qualificante e oportuna; 

 Prever ações que promovam o aperfeiçoamento e atualização das competências profissionais do 

pessoal não docente, nos vários domínios em que exercem a sua atividade, numa perspetiva de 

mudança e de modernização do sistema educativo; 

 Intensificar as relações com as comunidades locais e regionais, estreitando a cooperação com 

entidades promotoras de iniciativas que envolvam escolas/professores/alunos, com objetivos 

didático-pedagógicos, cívicos ou culturais, nomeadamente: a Irmandade da Penha, a Universidade 

do Minho, a ASSP, o NE25A, a FRATERNA., a ERDAL, a CPCJ, a Crescer saudável…; 

 Planear e gerir a formação de modo a primar pela sua qualidade, através de mecanismos de 

monitorização e de avaliação e do seu impacte; 

 Encontrar mecanismos de divulgação e disseminação das boas práticas, da partilha de 

experiências pedagógicas e de recursos educativos adequados às necessidades organizacionais, 

científicas e pedagógicas das escolas e dos seus profissionais; 

 Gerir eficazmente a bolsa de formadores internos. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Planeamento de 

outras atividades.  

 Ciclo de Seminários 

 Cidadanias 2016:  

 Concurso Penha à 

Vista 

 (...) 

 

12. Revista ELO 

A revista ELO é  uma 

revista de cariz científico 

e pedagógico, publicada 

e lançada anualmente 

pelo CFFH.  

  

 

10. Diagnóstico e Avaliação 

O diagnóstico das necessidades de formação é feito pelo 

coordenador do plano de formação de cada escola/AE, que depois 

de trabalhado, em sede de SFM, é coligido no presente documento. 

As ações de formação contínua acreditadas pelo CCPFC são 

avaliadas pelo formando, pelo formador e pela entidade formadora, 

de modo a permitir a análise da sua adequação aos objetivos 

definidos e da sua relevância para a melhoria do ensino e dos 

resultados escolares dos alunos, para o desenvolvimento 

profissional dos docentes e para a melhoria organizacional das 

escolas; 

A avaliação das ações de formação tem por base a adequação às 

prioridades de formação definidas, o funcionamento da ação de 

formação, os resultados alcançados e os impactos a registar; 

A avaliação dos resultados alcançados e os impactos a registar das 

ações de formação, relativos à melhoria do ensino e dos resultados 

escolares dos alunos, é da responsabilidade de cada escola 

associada; 

A avaliação dos resultados alcançados e os impactos a registar das 

ações de formação, relativos à importância do trabalho desenvolvido 

e à melhoria na prática docente é feita através de inquérito online, 

aos formandos, no final de cada ação;  

Os dados relativos à avaliação obtida são tratados e analisados pela 

direção do CFFH e servirão como elemento de regulação e melhoria 

da formação; 

No final de cada ano escolar, a SFM elabora um “relatório anual de 

avaliação da formação” cabendo ao CFFH promover a sua 

divulgação à  comunidade educativa. O relatório informa a 

elaboração do plano de formação anual ou plurianual seguinte e é 

avaliado em sede de conselho de diretores. 

  

  

  

 

 

 

 



13. Planeamento de Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

Ações por:                      |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        (In- EB1/JI Nª Srª de Conceição – Sala Estrela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 departamento               | 
 Pré-Escolar e 1.º Ciclo                                                                                                      

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) 

educativo(s) e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo 

e/ou aperfeiçoando as competências profissionais e a atualização científica dos profissionais 

dos grupos de recrutamento:    

 

     - 100  

     - 110 

 

 

 

 

 

Índice 



 
 

 
 

Prática pedagógica-didática no ensino das 
ciências experimentais 
……………………………………………………………………………… 

 A Expressão Musical na EPE 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
 Promover o ensino experimental das ciências, segundo 
uma perspetiva interdisciplinar e de promoção de 
competências de literacia científica nos alunos 
Destinatários: 100 - 110 

Formador: Sandra Oliveira e Sandra Pires 

Localidade/Data: AE Montelongo | AECT Janeiro de 

2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar a prática pedagógica. 

Destinatários: 100 

Formador: Avelino Bastos 

Localidade/Data: AE Santos Simões - 2016 -2017 

 

   

 
 

 
 

A Matemática na EPE 
 
……………………………………………………………………………… 

 Oficina de literacia emergente no jardim-
de-infância 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar a prática pedagógica. 

 Destinatários: 100 

Formador: Manuela Ribeiro 

Localidade/Data: AE Pevidém |AE Afonso Henriques 

|AE Professor Abel Salazar |AE Santos Simões |AE Fafe - 
Para AE Santos Simões 2016 -2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Promover o desenvolvimento dos processos lexicais, 
semânticos e morfossintáticos das crianças no jardim-de-
infância. 
Destinatários: 100 

Formador: Maria de Lurdes Gomes da Costa 

Localidade/Data: AE Briteiros - 2016-2017 

 

   

 
 

 
 

A descoberta de novas expressões 
 
……………………………………………………………………………… 

 A arte de educar na educação de infância  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 15 Horas 

Efeitos a produzir: 
Melhorar a prática pedagógica. 

Destinatários: Educadores e professores do 1º CEB 

Formador: Edite Barca 

Localidade/Data: AE Taipas - 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Melhorar a prática pedagógica. 

Destinatários: Educadores 

Formador: Maria das Dores Oliveira 

Localidade/Data: AE Santos Simões - 2016 – 2017 

 
   
   
   
   



 
  

Resolução de Problemas em Matemática 
com o Método do Modelo - Singapura  
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Pretende-se que os docentes utilizem o Método do 
Modelo na resolução de problemas.  

Destinatários: 100 

Formador: Leonel Vieira 

Localidade/Data: AE Santos Simões 2016 -2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Ações por:        |  

 

 

 

 

          

 

 

   

 

        (In- Child Development) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento | 
Departamento de Línguas 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) 

e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando 

as competências profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de 

recrutamento:    

 

     - 120                                                                                                       - 310                                                                            

     - 200                                                                                                       - 320 

               - 210                                                                                                       - 330 

     - 220                                                                                                       - 340 

     - 300                                                                                                       - 350 

 

 

Índice 



 
 

 
O uso da dimensão Oral 
 
……………………………………………………………………………… 

 Novos programas de Português do ensino 
Básico 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
A oralidade é passível de trabalho explícito na aula de 
Português? 
Que atividades devem ser postas em prática com este 
objetivo em mente? 
Espera-se que os formandos criem dinâmicas formativas 
que fomentem o intercâmbio e a partilha de experiências 
e/ou de materiais pedagógicos que levem à inovação 
pedagógica em contexto de sala de aula. 

Destinatários: 200 - 210 - 220 - 300 

Formador: Ana Cristina Pereira 
Localidade/Data: AE Briteiros - 2º Período de 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Promover a atualização científica 

Destinatários: 200 - 210 

Formador: José Carlos S 

Localidade/Data: AE Fafe 

 

   

 
 

 
Desenvolvimento da expressão da língua 
francesa 
……………………………………………………………………………… 

 As Metas Curriculares de Inglês - princípios 
e práticas  
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Promover a atualização científica 

Destinatários: 320 
Formador: Helena Raquel (AEF) 
Localidade/Data: AE Pevidém |AE Fafe 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Aquisição de conhecimentos que permitam trabalhar com 
os alunos para atingirem as metas definidas. 

Destinatários: 120 - 220 - 330 
Formador: Ângela Maria Barros Pereira 
Localidade/Data: AE Francisco Holanda 

 
   

 
  

Oficina de escrita 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Reflexão sobre a língua. 
Possibilitar a interação/interajuda, permitindo ao 
professor um acompanhamento individualizado dos 
 alunos.  
Diálogo e reflexão sobre o funcionamento da língua. 
Adequar as estratégias de ensino da gramática aos  
objetivos e conteúdos a tratar em sala de aula. 

Destinatários: 220- 300 
Formador: Maria Helena Gonçalves Cardoso 
Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar | AE Fafe 
 

  

   
   
   
   
   
   

 



 

                                                                                                         Aa 

Ações por:         |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) 

e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando 

as competências profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de 

recrutamento: 

 

- 200                                                                                        - 410 

- 290                                                                                        - 420 

           - 400                                                                                        - 430 

 

 

departamento  | 
 Departamento de CSH 

Índice 



 
 

 
Da Guerra Fria ao Mundo Unipolar 

 
 
……………………………………………………………………………… 

 Utilizar as SIG (Sistema de Informação 
Geográfica) como estratégia/recurso de 
ensino/aprendizagem 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 12 Horas 
Efeitos a produzir: 
A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da 
aprendizagem escolar dos alunos e o desenvolvimento 
profissional dos docentes, na perspetiva do seu 
desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu 
contributo para a melhoria dos resultados escolares; 

Destinatários: 200 - 400 
Formador: Marília Gago 
Localidade/Data: ESCT - 1,15,29 out 2016 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Promover a integração curricular das TIC e a sua 
utilização, na sala de aula, pelos alunos. 

Destinatários: 420 
Formador: Rosa Faria e/ou Rui Rocha e/ou Maria Emília 

G Moreira 
Localidade/Data: AE Pevidém |AE Afonso Henriques| 

AE Fafe -2017 

 

   

 
  

Aplicação da plataforma Moodle às 
Ciências Sociais e Humanas   (*) 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da 
aprendizagem escolar dos alunos; 
O desenvolvimento profissional dos docentes, na 
perspetiva do seu desempenho, do aperfeiçoamento e da 
melhoria dos resultados escolares; 

Destinatários: 200-400-410-420-430 

Formador: Américo Costa 
Localidade/Data: ESCT - Janeiro de 2017 

 
(*) sem efeito  - CFFH informado a 11/10/2016 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            aaaaAções por:         |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   (In- A Ciência a Brincar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento   | 
Departamento de Matemática e Ciências 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) 

e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando 

as competências profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de 

recrutamento:    

 

- 230 

- 500 

- 510 

- 520 

- 540 

- 550 

 

 

      

 

Índice 



 
 

 
Uso de quadros interativos no ensino da 
Física e da Química 
……………………………………………………………………………… 

 Apresentações Multimédia Powtoon 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da 
aprendizagem escolar dos alunos; O desenvolvimento 
profissional dos docentes, na perspetiva do seu 
desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu 
contributo para a melhoria dos resultados escolares; A 
partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o 
desenvolvimento profissional. 

Destinatários: 510 
Formador: Francisco José de Abreu Pinto 
Localidade/Data: AE Santos Simões - 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
O desenvolvimento profissional dos docentes, na 
perspetiva do seu desempenho, do contínuo 
aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos 
resultados escolares. 

Destinatários: 500-510-520-550 
Formador: Dalila Durães 
Localidade/Data: ESCT-2016-2017 

   

 
 

 
Usar o Geogebra para aprender a ensinar 
Matemática 
……………………………………………………………………………… 

 Socorrismo – Suporte básico de vida 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
O desenvolvimento profissional dos docentes, na 
perspetiva do seu desempenho, do contínuo 
aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos 
resultados escolares. 

Destinatários: 230 - 500 
Formador: Gorete Branco Francisco Assis 
Localidade/Data: ESCT|AE Fafe|AE Taipas - Março - 

2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Competências para abordar a vítima em segurança, 
reconhecer a pessoa inconsciente em paragem 
cardiorrespiratória e saber quando pedir ajuda, executar a 
abordagem básica da via aérea, massagem cardíaca e 
aposição lateral de segurança, identificar a obstrução de 
via aérea por corpo estranho e atuar. 

Destinatários: 230 - 510 - 520 

Formador:  
Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 
   

 
 

 
Articulação entre as Ciências Naturais e 
Ciências Físico- Químicas 

……………………………………………………………………………… 

 Atividades Experimentais/ Práticas de 
Ciências, em sala de aula 

……………………………………………………………………………… 
 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Refletir sobre a interdisciplinaridade no ensino das 
Ciências Físico - Químicas e das Ciências Biológicas, não 
descurando o desenvolvimento progressivo e sequenciado 
dos conteúdos. Com esse fim, analisar as orientações 
curriculares e os programas, manuais escolares e 
experiências dos elementos da equipa do projeto, em 
contexto de sala de aula. 

Destinatários: 230 - 510 - 520 
Formador: Carlos Cunha 
Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar- AE Fafe -

2016/2017 
 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 18 Horas 
Efeitos a produzir: 
Garantir que as atividades práticas tenham o espaço de 
reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado 
de conhecimentos de procedimentos e atitudes. 

Destinatários: 230 - 510 - 520 
Formador: Fernanda Macedo 
Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar- AE Fafe – 

AE Santos Simões - 2016/2017 
 

   

   



 
 

 
“Photoshop” avançado para aplicação em 
Artes e Multimédia/Informática 
……………………………………………………………………………… 

 Como tornar a ciência mais atrativa 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
O desenvolvimento profissional dos docentes, na 
perspetiva do seu desempenho, do contínuo 
aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos 
resultados escolares. 

Destinatários: 550 - 600 
Formador: Dalila Durães 
Localidade/Data: ESCT - 2016/2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Sentir-se mais capacitado para explorar, nas suas aulas, 
atividades experimentais e/ou laboratoriais que visem 
promovera motivação, a criatividade e o sucesso dos 
alunos; 

Destinatários: 500 – 510 - 520 

Formador: Alexandra Rocio Janeiro, Luís Filipe 

Magalhães, Maria Arminda Machado, Gracinda Rodrigues, 
Isabel Azevedo, Maria Gorete Pires Branco, António Jorge 
Fonte, Carlos Miranda, José Carlos Codeço 
Localidade/Data: ESCT - 2016/2017 

 
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

aaAções por:           |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento    | 
Departamento de Expressões 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) 

e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando 

as competências profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de 

recrutamento:    

 

          - 240 

          - 250 

          - 260 

          - 600 

- 620  

 

 

 

Índice 



 
 

 
Património de Guimarães – utilização em 
contextos educativos (nº registo CCPFC, 
caso exista) 
……………………………………………………………………………… 

 Rope Skipping  
 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
 Promover a utilização de novas 
estratégias/metodológicas. No processo de 
ensino/aprendizagem nas áreas de EV; problematizar 
estratégias e conteúdos programáticos no âmbito da 
utilização dos fatores associados à valorização do 
património local/artístico; desenvolver mecanismos de 
interação, investigação e apoio em novas relações entre 
os programas das várias áreas disciplinares e as respetivas 
metas curriculares.  
Destinatários: 240 -600 
Formador: Salgado Almeida 
Localidade/Data: AE Afonso Henriques 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Incentivar a prática do desporto através da consolidação 
de uma cultura desportiva. 
Novas formas de abordar a modalidade em contexto de 
aula e treino. 

 Destinatários: 260 - 620 
Formador: Nuno Dias 
Localidade/Data: AE Taipas |AE Fafe – 2017 

 

   

 
 

 
Badminton 
 
……………………………………………………………………………… 

 Reutilização de Materiais 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Incentivar a prática do desporto através da consolidação 
de uma cultura desportiva. 
Novas formas de abordar a modalidade em contexto de 
aula e treino.  

Destinatários: 260 - 620 
Formador: Ângelo Dario Ribeiro dos Santos 
Localidade/Data: AE Taipas - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Visão diversificada e inovadora para os conteúdos 
programáticos 

Destinatários: 240 
Formador: Luisilda Pereira Ribeiro  
Localidade/Data: AE Montelongo | AE Fafe - 2016 -2017 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 



 

 

   Ações por:         |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (In-Ciberespacio) 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamentos | 
Departamento Educação Especial 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) 

e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando 

as competências profissionais e a atualização científica dos profissionais dos grupos de 

recrutamento:    

 

        - 910 

        - 920 

        - 930 

 

 
Índice 



 
  

Problemáticas mentais, motoras e 
sensoriais incidências, conceptualização e 
estratégias de intervenção 
……………………………………………………………………………… 

 Dislexias, enquadramento legal na 
resposta educativa e modelos de resposta 
diferenciados 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Promover uma cultura de escola que seja capaz de dar 
resposta a todo um universo de necessidades educativas, 
em contextos formais e informais, e que se transforma de 
forma a responder à diversidade. 

Destinatários: 910 -920 -930 
Localidade/Data: AEAH - 2015/2017  

 

  
Modalidade: Oficina de formação  
Duração: 15 Horas 

Efeitos a produzir: 
Promover uma cultura de escola que seja capaz de dar 
resposta a todo um universo de necessidades educativas, 
em contextos formais e informais, e que se transforma de 
forma a responder à diversidade. 

Destinatários: 910- 920- 930 
Localidade/Data: AEAH - 2015/2017  

 
   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

g    a    Ações de todos              |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os grupos disciplinares | 
Ações Transversais 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas dos docentes, tendo em vista a concretização do(s) projeto(s) educativo(s) 

e a melhoria da qualidade e eficácia da(s) organização(ões), desenvolvendo e/ou aperfeiçoando 

as competências profissionais e a atualização científica dos seus profissionais. 

 

Índice 



 
 

 
Educação sexual em contexto escolar 
 
……………………………………………………………………………… 

 Dificuldades de aprendizagem específicas: 
avaliar para intervir 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
 Dotar os professores de competências para trabalhar as 
diferentes temáticas, na área da Educação Sexual. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Sandra Freitas 

Localidade/Data: AE Carlos Teixeira - 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Detetar o mais precocemente as dificuldades dos alunos e 
intervir no sentido de minimizar essas mesmas 
dificuldades. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Lurdes Costa 
Localidade/Data: AE Briteiros – 2016 - 2017 

 
   

 
 

 
Ensino Experimental: Património Local  
 
……………………………………………………………………………… 

 O diretor de turma na escola atual 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Fomentar o interesse da comunidade educativa pelo 
património edificado dos centros históricos; Intensificar a 
articulação entre a escola e o meio envolvente; Refletir 
sobre o aproveitamento do estudo do meio local na 
prática pedagógica; Relacionar a reabilitação dos centros 
históricos com a dinamização de novas atividades de 
âmbito cultural e turístico; Estimular o desenvolvimento 
de projetos de pesquisa em torno da história local; 
Produção de materiais pedagógicos e a sua utilização em 
contexto educativo. 
 Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares. 

Formador: António Oliveira 

Localidade/Data: AE Briteiros– 6 a 28 de setembro de 

2016 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Definir estratégias de atendimento aos Encarregados de 
Educação na escola atual. 

Destinatários: Diretores de turma e Enc. De Educação 

Formador: Elisabete Novais 

Localidade/Data: AE Montelongo – Novembro de 2016 

 

   

 
 

 
O diretor de turma como gestor 
pedagógico e representante da 
organização escolar 
……………………………………………………………………………… 

 Primeiros socorros em meio escolar 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar a relação Escola /Família   

Destinatários: Diretores de turma 

Formador: Jaime Duarte Sousa  

Localidade/Data: AE Montelongo – 7 de dezembro 2016 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 12 Horas 

Efeitos a produzir: 
Capacitar o pessoal docente para atuar na primeira 
abordagem de uma vítima, prestando-lhe os primeiros e 
cuidados. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Lia Susana Silva 

Localidade/Data: AECT – 22 e 23 de junho de 2016 

 
   
   
   
   



 
 

 
Trabalho de projeto - motivar o 
envolvimento de docentes e alunos - 
Planos de Turma 
……………………………………………………………………………… 

 Assertividade - que estratégias? 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aprofundar competências no âmbito da liderança e da 
gestão de projetos. 

Destinatários: Pré-escolar- 1º, 2º e 3º ciclos 

Formador: Rosa Ribeiro 

Localidade/Data: AE Pevidém – Setembro de 2016 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aperfeiçoar estratégias que possibilitem o 
acompanhamento diferenciado dos alunos, na sala de 
aula. 

Destinatários: Pré-escolar- 1º, 2º e 3º ciclo 

Formador: Carina Marques 

Localidade/Data: AE Pevidém – Setembro de 2016 

 
   

 
 

 
Conceitos de Escola e Avaliação 
 
……………………………………………………………………………… 

 Escrita Criativa 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aumentar/Melhorar conceitos de escola e avaliação. 

Destinatários: Docentes 2º e 3º ciclo 

Formador: Ricardo Pereira 

Localidade/Data: AE Montelongo – 2016-2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Melhorar os resultados escolares dos alunos; Inovar as 
práticas pedagógicas dos docentes; Incentivar os alunos à 
leitura; Melhorar a produção de textos escritos. 

Destinatários: Professores dos Ensinos Básico (1.º e 2.º 

ciclos) 

Formador: Regina Carvalho e Lúcia Barros 

Localidade/Data: AE Arq. Mário Cardoso – 2015-2016 

 
   

 
 

 
A utilização do TIC nos processos de 
ensino/aprendizagem  
……………………………………………………………………………… 

 Programa Regional de Educação Sexual em 
Saúde Escolar (PRESS) 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Consolidação de competências em TIC. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Sandra Freitas 

Localidade/Data: AECT – 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Implementação da educação sexual, de uma forma 
estruturada e sustentada, envolvendo o trabalho em 
conjunto entre os profissionais de educação e de saúde 
escola. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Sandra Fernandes e Helena Azevedo 

Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
 

 
Utilização da Plataforma Moodle na 
prática docente  
……………………………………………………………………………… 

 Gestão de conflitos 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva 
do eu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do 
seu contributo para a melhoria dos resultados escolares; 
utilização de metodologias ativas, proactivas e 
participativas, com recurso o TIC, no processo de ensino e 
aprendizagem; partilha de experiencias; estimulação de 
estratégias pedagógicas promotoras de metodologias 
inovadoras. 

 Destinatários: Docentes de todos os grupos 

disciplinares 

Formador: Luís Silva 

Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
A resolução de conflitos constitui uma resposta à 
inevitável divergência de interesses e de objetivos. Lidar 
adequadamente com estas situações, criando um clima de 
confiança, e conseguir soluções através da negociação 
com vantagens para as partes e para a Organização 
constitui um desafio para qualquer gestor. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares  
Formador: Helena Azevedo 

Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 
 

   

 
 

 
A Utilização do Microsoft Excel na 
Atividade Docente  
……………………………………………………………………………… 

 Quadros interativos 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva 
do seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do 
seu contributo para a melhoria dos resultados escolares. 
Utilização de metodologias ativas, proactivas e 
participativas, com recurso o TIC, no processo de ensino e 
aprendizagem. Partilha de experiencias; estimulação de 
estratégias pedagógicas promotoras de metodologias 
inovadoras.  

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Luís Silva 

Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva 
do seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do 
seu contributo para a melhoria dos resultados escolares; 
utilização de metodologias ativas, proactivas e 
participativas, com recurso o TIC, no processo de ensino e 
aprendizagem; partilha de experiencias; estimulação de 
estratégias pedagógicas promotoras de metodologias 
inovadoras. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Luís Silva 

Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 
   

 
 

 
A otimização das TIC - plataformas de  
e-learning e Excel 
……………………………………………………………………………… 

 Estratégias de Supervisão pedagógica  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudanças nas práticas pedagógicas e reforço da 
autonomia dos alunos no processo de aprendizagem.  

Destinatários: Docentes 2º e 3º ciclo 

Formador: Tiago Rui Pereira  

Localidade/Data: AE Montelongo - Julho de 2016 

  

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o 
desenvolvimento profissional dos docentes; mudança nas 
práticas e procedimentos educativos; partilha de 
experiências/recursos e saberes; estimulação de 
estratégias pedagógicas promotoras de metodologias 
inovadoras; promoção de reflexão decorrentes da prática 
educativa. 

 Destinatários: Coordenadores de DT e outros 
professores 

Formador: Maria Helena Cardoso 

Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 2016-2017 



 
 

 
Colocação de voz  
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Desenvolvimento de competências básicas 
em Excel - Organização e gestão da 
informação 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Pretende-se que os/as formandos/as sejam capazes de 
avaliar a importância da voz e adquirir os cuidados básicos 
a ter com a mesma, para o exercício da função como 
profissional de voz. 

 Destinatários: Docentes de todos os grupos 

disciplinares 

Formador: Ana Paula Sousa Ferreira 
Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar – AE Santos 

Simões 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Trabalhar de forma prática com folhas de cálculo, 
compreender a sua aplicação e otimizá-las em contexto 
escolar.  

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Américo Rodrigues 

Localidade/Data: AE Taipas |ESCT |AE Arq. Mário 

Cardoso. 

 

   

 
 

 
Dificuldades de aprendizagem (NEE): 
estratégias de intervenção 
……………………………………………………………………………… 

 Descobrir a Europa pelo Etwinning e as 
Web2.0 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Proporcionar apoio e acompanhamento aos alunos com 
NEE, tendo em vista o seu percurso pós-escolar e a sua 
realização pessoal.  

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Maria de Belém de Oliveira Cunha 

Localidade/Data: 2016-2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Conhecer as potencialidades do eTwinning no atual 
contexto de ensino e de aprendizagem; Familiarizar-se 
com o Portal eTwinning, eTwinningLive e TwinSpace; 
Adquirir conhecimentos que permitam formalizar e gerir 
projetos através da Plataforma eTwinning;. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 
(CEB e Ensino Secundário) 

Formador: Dalila Durães 
Localidade/Data: Esc. Sec. Caldas das Taipas – 2016-
2017 

 
   

 
 

 
O uso da PORDATA em contexto de sala de 
aula 
……………………………………………………………………………… 

 Mediação de conflitos na escola  

 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Utilização da PORDATA na preparação de aulas e 
respetivos materiais de avaliação; familiarização dos 
alunos com uma ferramenta de acesso a informação 
credível e permanentemente atualizada. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: A designar pela Fundação Francisco Manuel 

dos Santos 
Localidade/Data: AE Santos Simões – 2016-2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Aquisição de competências de gestão de conflitos em 
contexto escolar. 

 Destinatários: Docentes de todos os grupos 

disciplinares 

Formador: Helena Isabel Menezes 

Localidade/Data: AE Francisco Holanda 

 

   
   



 
 

 
Ciclo de Seminário – CFFH 
 
……………………………………………………………………………… 

 Dos tablets aos Apps - a nova sala de aula 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ciclo de seminários 

Duração: 15 Horas 

Efeitos a produzir: Partilha de conhecimentos e 

capacidades orientada para o desenvolvimento 
profissional dos docentes;; partilha de 
experiências/recursos e saberes; estimulação de 
estratégias pedagógicas promotoras de metodologias 
inovadoras; promoção de reflexão decorrentes da prática 
educativa. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador:  
Localidade/Data: ES Francisco de Holanda – 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Criar condições para a troca de experiências, de 
metodologias e materiais didácticos, com recurso às novas 
tecnologias 

Destinatários: Docentes do Ensino Secundário 

Formador:  
Localidade/Data: ESCT 

 

   

 
 

 
Explorar recursos didáticos no domínio das 
TIC 
 
……………………………………………………………………………… 

 Dos tablets aos Apps - a nova sala de aula 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Criar condições para a troca de experiências, de 
metodologias e materiais didáticos, com recurso às novas 
tecnologias 

Destinatários: Docentes do Ensino Secundário 

Formador: Carla Cristina Fernandes 

Localidade/Data: ESCT 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 20 Horas 

Efeitos a produzir: 
Efeitos a produzir: criar, partilhar e experimentar 
materiais/ferramentas pedagógicas usando as TIC de 
forma mais produtiva nas suas respetivas áreas 
disciplinares 

Destinatários: Docentes do Ensino Secundário 

Formador: Alberto Recuero Rego, Fernanda Magalhães 

Localidade/Data: ESCT 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Ações de todos              |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os grupos disciplinares | Ações Protocoladas 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas por entidades com protocolo estabelecido com ao CFFH e planeadas de forma a 

responder a determinadas prioridades formativas dos docentes, com vista ao seu 

desenvolvimento/aperfeiçoamento de competências profissionais e à sua permanente 

atualização científica. 

 

Índice 



 
 

 
Indisciplina e Gestão de Conflitos na escola 
     
……………………………………………………………………………… 

 Pensamento crítico na sala de aula  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
 
Destinatários: Prof. Ensino Básico e Secundário 
Formador: Virgínia Martins 
Localidade/Data: Sede da ASSP - 26 Abril 2017 a 31 

Maio 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
 

Destinatários: Prof. Ensino Básico e Secundário 
Formador: Nuno Paulos Tavares 
Localidade/Data: Sede da ASSP - 18 Fevereiro 2017 a 25 

Março 2017 

 

   

 
 

 
A Inteligência Emocional, alicerce do 
Ensino-Aprendizagem   
……………………………………………………………………………… 

 Redes colaborativas: Dinamização e 
avaliação de projetos comunitários 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
 
Destinatários: Prof. Ensino Básico e Secundário 
Formador: Vitorino Costa 
Localidade/Data: Sede da ASSP - 16 Fevereiro 2017 a 28 

Março 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Criar e/ou fortalecer parcerias locais na relação da escola 
com a comunidade envolvente; Saber delinear e 
implementar estratégias de envolvimento dos diferentes 
atores da escola e da comunidade educativa; Elaborar e 
implementar um projeto de cooperação entre a escola, a 
família e outras organizações, instituições ou serviços 
locais; Implementar ferramentas de gestão e avaliação de 
projetos, mediação de parcerias e medição do impacto; 
Disseminar boas práticas e projetos comunitários; 
Submeter projetos a concursos na área da Economia 
Social.   

Destinatários: Professores do Pré-escolar, Ensino Básico 

e Secundário. 
Formador: Armando Guimarães 
Localidade/Data: Sede da ASSP - 14 Setembro 2016 a 6 

Maio 2017- (começa com uma ACD) 

 
   

 
 

 
Perturbações de Linguagem: avaliação e 
intervenção 
……………………………………………………………………………… 

 Metodologias de ensino e avaliação dos 
alunos com dificuldades de aprendizagem 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Os formandos alcançarão conhecimentos e competências 
para avaliar e intervir nas perturbações da linguagem em 
contexto escolar. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos 
Formador:  
Localidade/Data: Escola associada do CFFH : T1 Abril - 
junho 2016 e T2 Abril- junho 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Com esta oficina pretende-se levar os formandos a 
desenvolver competências de programação, realização e 
avaliação de atividades a realizar no contexto da sala de 
aula, construindo e treinando a administração de 
instrumentos de avaliação. 

Destinatários: Educadoras/es de Infância, 

Professoras/es  dos 1º e 2º ciclos e Educação Especial. 
Formador:  
Localidade/Data: Escola associada do CFFH: T1 

Setembro  a dezembro 2017 
   



 
 

 
Curso de Direção de Coros Infantis 
 
……………………………………………………………………………… 

 Oficina de Competências de Vida  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 18 Horas 
Efeitos a produzir: 
Contribuir para uma mudança e melhoria das práticas 
pedagógicas, proporcionando momentos de reflexão e 
conhecimento de diversos modelos de orientação, direção 
coral e repertório; 

Destinatários: 250-610 - M01 a M32          
Formador: Janete Costa Ruiz 
Localidade/Data: AMVMS - 9 de Setembro de 2016 

 

  
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Organizar compreensivamente um quadro integrador das 
competências de vida e o seu impacto na aprendizagem; 
Conhecer um projeto de promoção de competências de 
vida para adolescentes, como por exemplo, o programa 
de Promoção de Experiências Positivas para Crianças e 
Jovens (PEP-CJ). 

Destinatários: Professores do 3º CEB e Secundário 

Formador: Olga Dias 
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   

 
  

Práticas performativas como ferramenta 
de vida 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Curso de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Dotação dos professores com conhecimentos nas áreas 
artísticas e estratégias de utilização de práticas das Artes 
Performativas como ferramenta educativa.  

Destinatários: 110 
Formador: Vera Santos 
Localidade/Data: Escolas associadas ao CFFH - Várias 

turmas: 2015-2016. 
Projeto de continuidade 28 abril a 24 maio 2016.  

 

  

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      D  dAções de todos             |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 os grupos disciplinares| Ações de Curta Duração 

Nesta secção encontram-se atividades de formação relacionadas com o exercício profissional dos 

docentes, tais como seminários, conferências, jornadas temáticas e outros eventos de cariz 

científico e pedagógico, para o ano letivo 2016-2017, que sendo reconhecidas pelo Conselho de 

Diretores relevam para os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e 

dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

Índice 



 
 

 
A Biblioteca Escolar e o Currículo 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Crianças em Perigo/Risco: o papel das 
Comissões de proteção e o papel da Escola 
– enquadramento Legal 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ACD  

Duração: ≥ 3 Horas 

Efeitos a produzir: 
Maior utilização do espaço/ recursos da biblioteca em articulação 
com o currículo. 

Destinatários: Educadores e Professores do 1º ciclo 

Formador: Fernanda Gonçalves 

Localidade/Data: EB de Montelongo  -Novembro 2016 

 

  
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Esclarecer e sensibilizar a comunidade educativa para o 
problema das crianças em perigo/risco, assim como 
elucidar sobre o papel das CPCJ e da Escola. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos 

disciplinares. 

 
   

 
 

 
Catalogação de material não livro (registos 
vídeo, eletrónicos e sonoros) 

……………………………………………………………………………… 

 Sistemas de aquisição de dados de origem 
elétrica 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Disponibilizar a totalidade do material não livro no 
catálogo online. 

Destinatários: Elementos da equipa da BE 

Formador: Fernanda Gonçalves 
Localidade/Data: EB de Montelongo - janeiro de 2017 

 

  
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Conhecimento das potencialidades didáticas dos 
equipamentos fornecidos pela Parque Escolar; 
Rentabilização desses equipamentos em contexto escolar. 

Destinatários: 530 - 540 

Formador: TRIÓNICA2 – Soluções Urbanas 

Localidade/Data: AE Francisco Holanda, 14 de outubro 

de 2016 as 10:00 Horas 

 
   

 
 

 
Indisciplina em Contexto Escolar 
 
……………………………………………………………………………… 

 A análise digital de vídeo através do 
software Tracker 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Diminuição de participações disciplinares e Ocorrências. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador: Doutora Ariana Cosme 

Localidade/Data: AE Fernando Távora-2016-2017 

 

  
Modalidade: ACD  
Duração: 4 Horas 
Efeitos a produzir: Incremento da atividade 

experimental com os alunos.  Familiarizar os docentes 
com as técnicas de aquisição e tratamento de dados. 

Destinatários: 500-510 

Formador: José Fonseca 

Localidade/Data: AE Taipas - Setembro de 2016 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 
 

 
Simulador de avarias em leitores de DVD 
 
……………………………………………………………………………… 

 O Andebol na Escola – novas abordagens 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Conhecimento das potencialidades didáticas dos 
equipamentos fornecidos ela Parque Escolar; 
Rentabilização desses equipamentos em contexto escolar. 

Destinatários: 530 - 540 - 550 

Formador: TRIÓNICA 2 – Soluções Urbanas 

Localidade/Data: ESFH 

 

  
Modalidade: Andebol (ACD) 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Dotar os professores de Educação Física de instrumentos 
pedagógico-didáticos que permitam ultrapassar os 
constrangimentos espaciais. 

Destinatários: 260 – 620 

Formador: Francisco Magalhães e Carlos Baldaia 

Localidade/Data: AE Francisco Holanda| AE Fafe            

 
   

 
 

 
Suporte básico de vida 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Estratégias para ultrapassar as barreiras 
arquitetónicas com alunos com deficiência 
visual 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Aprender a trabalhar com desfibrilhador. 

Destinatários: 260-620 

Formador: Enfermeiro ou Técnico da CVP ou Bombeiros 

Localidade/Data: AE Fernando Távora - 2º ou 3º 

Período de 2016 

 

  
Modalidade: ACD  
Duração: ≥ 3 Horas 
Efeitos a produzir: 
Responder às necessidades específicas de alunos com 
deficiência visual. 

Destinatários: 910 -920-930 

Formador: Ana Paula Sousa Novais Ferreira 

Localidade/Data: AE Francisco Holanda 

 
   

 
 

 
Zumba – nova atividade de ginásio 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Redes colaborativas - Dinamização e 
avaliação de projetos comunitários em 
contexto escolar 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Zumba (ACD) 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Conhecer uma nova atividade desportiva para inclusão na 
planificação como modalidade alternativa. 

Destinatários: 260 - 620 

Formador: Vanessa Pinto 

Localidade/Data: AE Francisco Holanda| AE Fafe            

 

  
Modalidade: ACD  

Duração: 6 Horas 

Efeitos a produzir: 
Estratégias de envolvimento e coordenação dos parceiros locais 
intervenientes; 

Destinatários: Todos os departamentos 

Formador: Armando Guimarães, Paulo Mourão, 

David Rodrigues, Susana Ralha e Teresa Pereira. 

Localidade/Data: Sede ASSP-12 de setembro de 2016 

 
   
   
   
   
   
   
   
   



 
  

Elaboração de Plano de evacuação e 
simulacro da sua operacionalização 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: ACD  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Elaboração de Plano de evacuação e simulacro da sua 
operacionalização 

Destinatários: Pessoal Docente e não Docente 

Formador:. 

Localidade/Data: AE Fernando Távora – 2016 -2017 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                           

aaaAções de todos              | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os grupos disciplinares | Tutela 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA do CFFH, para o ano letivo 

2016-2017, propostas pela Tutela tendo em vista a melhoria da qualidade e eficácia da(s) 

escolas(s) e o desenvolvimento das competências profissionais dos seus docentes. 

 

Índice 



 
 

 
Organização, gestão e avaliação da 
formação nos centros de formação de 
associação de escolas 
……………………………………………………………………………… 

 Formação de formadores em avaliação do 
desempenho docente: Avaliação interna e 
papel da SADD 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: 
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários: Educadores de infância e professores dos 

ensinos básicos e secundário. 
Formador:  
Localidade/Data:  

  
Modalidade: 
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários: Educadores de infância e professores dos 

ensinos básicos e secundário. 
Formador:  
Localidade/Data:  

 
   

 
 

 
Coordenação acompanhamento e 
avaliação da formação contínua. A 
atividade da secção de formação e 
monitorização da comissão pedagógica 
dos CFAE   
……………………………………………………………………………… 

 Avaliação do desempenho docente: 
Avaliação interna e papel da SADD  
 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: 
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários: Educadores de infância e professores dos 

ensinos básicos e secundário que integrem a Secção de 
formação e monitorização da comissão pedagógica dos 
CFAE 
Formador:  
Localidade/Data:  

  
Modalidade: 
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários: Educadores de infância e professores dos 

ensinos básicos e secundário que integrem a secção de 
avaliação do desempenho docente do conselho 
pedagógico 
Formador:  
Localidade/Data:  

 
   

 
  

Coordenação acompanhamento e 
avaliação da formação contínua. Atividade 
da secção de formação e monitorização da 
comissão pedagógica dos CFAE 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: 
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários: Educadores de infância e professores dos 
ensinos básicos e secundário. 
pedagógico 
Formador:  
Localidade/Data:  

 

  

 

 

 

 



 

 

      Ações de todos             |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pessoal não docente    | 
Ações para Pessoal Não Docente (PND) 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, propostas pelas escolas associadas ao CFFH e planeadas de forma a satisfazer as 

prioridades formativas do Pessoal Não Docente, tendo em vista melhoria da qualidade da(s) 

organização(ões) e desenvolvendo e/ou aperfeiçoando as competências dos seus profissionais. 

 

Índice 



 
 

 
Comunicação e Gestão de Conflitos 
 
……………………………………………………………………………… 

 Relação Pedagógica e Relações Humanas  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 15 Horas 

Efeitos a produzir: 
 Desenvolver o sentimento de pertença grupal enquanto 
Assistente Operacional; Compreender a importância do processo 
de comunicação; Desenvolver uma comunicação  assertiva, 
eficiente e eficaz; Identificar e explorar os principais problemas 
disciplinares da Escola; Identificar e explorar diferentes formas de 
atuação na resolução de conflitos; Reconhecer a importância do 
Assistente Operacional como mediador de conflitos. 

Destinatários :Assistentes Operacionais 

Formador: Virgínia Martins 

Localidade/Data: Sede da ASSP - 17 Janeiro 2017 a 11 

Fevereiro 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Identificar situações motivacionais e comunicacionais nas 
interações pessoais; Relacionar o conhecimento e a 
qualidade das relações interpessoais com a motivação 
para um melhor desempenho profissional e o 
desenvolvimento de todos aqueles que fazem parte da 
comunidade educativa; Reconhecer a escola como local 
privilegiado das relações humanas. 

 Destinatários: Assistentes Operacionais 

Formador:  
Localidade/Data: AE Montelongo – Novembro de 2016 

 

   

 
 

 
Ambientes de trabalho de excelência: as 
relações interpessoais em contexto escolar 
……………………………………………………………………………… 

 Relações Pessoais e Atendimento  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Conhecer a importância da comunicação nas relações 
interpessoais; Conhecer e treinar o papel dos assistentes 
operacionais como mediadores de conflitos entre os 
alunos; Definir e identificar técnicas de atendimento; 
Conhecer os princípios éticos mais importantes no 
trabalho de assistente operacional;  

Destinatários: Assistentes Operacionais / Técnicos 

Formador: Ana Paula Pimentel Monteiro 
Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso - Final 
do 3º Período 2016 

 

  
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Encontrar um atendimento de excelência  

Destinatários: Assistentes Técnicos 

Formador:  
Localidade/Data: AE Francisco Holanda – 2016-2017 

 

   

 
 

 
A Biblioteca Escolar: organização, recursos 
e serviços. 
……………………………………………………………………………… 

 Primeiros socorros 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Jornada 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Maior número de assistentes operacionais com formação 
na área das bibliotecas escolares.  

Destinatários: Assistentes Operacionais 

Formador: Fernanda Gonçalves 

Localidade/Data: AE Montelongo - Janeiro 2017 

 

  
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Dotar os profissionais de competências básicas no âmbito 
dos primeiros socorros. 

Destinatários: Assistentes Operacionais 

Formador: Enfermeira da ACES 

Localidade/Data: AE Santos Simões  – 2016-2017 

 
   
   
   
   
   



 
 

 
Competências Relacionais  
 
……………………………………………………………………………… 

 Analfabetismo Básico VS Analfabetismo 
Funcional 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Jornada 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Diminuição das Ocorrências disciplinares  

Destinatários: Assistentes Operacionais 

Formador:  
Localidade/Data: AE Fernando Távora -2016-2017 

 

  
Modalidade: Jornada 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhor consciencialização para a necessidade de fazerem 
formação em diferentes domínios. 

Destinatários: Assistentes Operacionais / Assistentes 

Técnicos 

Formador: Adelina Paula Mendes Pinto (vereadora da 

Educação da CMG) 

Localidade/Data: AE Taipas - Julho de 2016 

 
   

 
 

 
Reaprender a escrever Português 
 
……………………………………………………………………………… 

 "Conhecimentos básicos de informática" 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Seminário 

Duração: 3 horas 

Efeitos a produzir: 
Melhoria na produção de documentos escritos 
conducente a uma melhoria na qualidade do serviço. 

 Destinatários: Assistentes Operacionais / Assistentes 

Técnicos. 

Formador: Teresa Portal 

Localidade/Data: AE Taipas - Julho de 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar os conhecimentos informáticos; aumentar a 
eficiência no manuseamento do parque informático; 
utilizar as TIC para dar resposta às necessidades ligadas às 
respetivas áreas de trabalho. 

Destinatários: Assistentes Operacionais. 

Formador: Rosário Martins 

Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso - Entre 

Janeiro e Abril de 2016 

 
   

 
 

 
SIADAP – Processo de autoavaliação 
coerente e responsável?  
……………………………………………………………………………… 

 Resolução de situações de 
indisciplina/violência em contexto escolar 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Eficácia e eficiência na resposta conducente a uma 
melhoria na qualidade do serviço. 

Destinatários: Assistentes Operacionais / Assistentes 

Técnicos. 

Formador: Teresa Portal 

Localidade/Data: AE Taipas – 8 e 9 de setembro de 

2016 

 

  
Modalidade: Seminário 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Capacitar o PND para a prevenção/resolução de situações 
associadas ao problema identificado. 

Destinatários: PND 2º/3º CEB 

Formador: Sónia Sousa "Converge Capacity" 

Localidade/Data: Junho - Julho de 2016 

 

   
   
   
   
   
   
   



 
 

 
Excel I  
 
……………………………………………………………………………… 

 Excel I  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Conhecimento de ferramentas e funcionalidades 
disponíveis na folha de cálculo. 

Destinatários: Pessoal não docente do AE Taipas. 

Formador: Carlos Silva 

Localidade/Data: AE Taipas - Julho de 2017 

 

  
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Conhecimento de ferramentas e funcionalidades 
disponíveis na folha de cálculo.  

Destinatários: Pessoal não docente do AE Taipas. 

Formador: Carlos Silva 

Localidade/Data: AE Taipas - Julho de 2017 

 

   

 
 

 
Resolução de situações de 
indisciplina/violência em contexto escolar 
 
……………………………………………………………………………… 

 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
– Direitos e deveres dos trabalhadores. 
Ação disciplinar 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Seminário 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Capacitar o PND para a prevenção/resolução de situações 
associadas ao problema identificado. 

 Destinatários: PND 1º CEB 

Formador: Sónia Sousa "Converge Capacity" 
Localidade/Data: Junho - Julho de 2017 

 

  
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Eficácia na tarefa (capacidade de resolver) e qualidade na 
resposta (melhoria do serviço), convergindo para o 
objetivo global de melhoria da qualidade do 
funcionamento do sistema educativo e da sua finalidade 
última: a qualidade das aprendizagens. 

 Destinatários: Pessoal não docente do AE Taipas. 

Formador: João Montes 

Localidade/Data: AE Taipas - Julho de 2016 

 
   

 
 

 
"Gestão de Conflitos" 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Lidar com os adolescentes: competências 
de comunicação e relacionamento 
interpessoal  
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar o relacionamento interpessoal a diferentes 
níveis: PND entre si; PND - Alunos; PND - Encarregados de 
Educação.  

Destinatários Pessoal Não Docentes 

 Formador: Ana Paula Monteiro (psicóloga do 

agrupamento) 

Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso – final 

do 2.ª período do ano letivo 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Jornada 
Duração: 6 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar as dinâmicas relacionais estabelecidas, na 
escola, nomeadamente entre o pessoal não docente e os 
adolescentes.  

Destinatários: Assistentes Operários 

Formador: Elisabete Araújo (Psicóloga do Agrupamento) 

Localidade/Data: AE Briteiros - 2016 - 2017 

 

   
   
   
   
   
   



 
 

 
"Primeiros socorros e suporte básico de 
vida" 
……………………………………………………………………………… 

 Tecnologias de Informação e Comunicação  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 15 Horas 

Efeitos a produzir: 
Melhorar a atuação do PND em situações de emergência.  

Destinatários: Pessoal Não Docentes 

Formador: Enfermeira 

Localidade/Data: AE Arqueólogo Mário Cardoso - final do 1.ª 

período do ano letivo 2016 - 2017 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva 
do seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do 
seu contributo para a melhoria dos resultados escolares.  

Destinatários: Assistentes Operacionais / Assistentes 
Técnicos. 

Formador: Luís Silva 
Localidade/Data: AE Professor Abel Salazar 

 
   

 
 

 
POC Educação (JPM) - Conselho 
Administrativo- Utilizadores- ASE/GIAE  
……………………………………………………………………………… 

 Contrato de Trabalho em funções Públicas 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 20 Horas 

Efeitos a produzir: 
Aprofundar as competências dos assistentes técnicos ao 
nível do software POC Educação (JPM). 

Destinatários: Assistentes Técnicos 

Formador:  
Localidade/Data: AE Santos Simões – 2015-2016 

 

  
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 15 Horas 

Efeitos a produzir: 
Compreender o alcance das normas que constam do 
Contrato de Trabalho -Funções Públicas, de modo a aplicá-
las corretamente no exercício da profissão. 

Destinatários: Assistentes Técnicos 

Formador:  
Localidade/Data: AE Santos Simões – 2016-2017 

 
   

 
 

 
Técnicas de atendimento, postura e 
competências profissionais 
……………………………………………………………………………… 

 Mediação de conflitos em contexto escolar 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 

Efeitos a produzir: 
Melhorar o atendimento, a postura e as competências em 
geral juntos dos utentes do serviço educativo. 

 Destinatários: Assistentes Operacionais. 

Formador:  
Localidade/Data: AE Santos Simões – 2015-2016 

 

  
Modalidade: Jornada 

Duração: 6 Horas 

Efeitos a produzir: 
Capacitar o PND para a prevenção/resolução de situações 
associadas ao problema identificado. 

Destinatários: Assistentes Operacionais 

Formador: Lúcia Silva e Sónia Pereira 
Localidade/Data: AE Taipas – 20 e 21 de julho de 2016  
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prioridades formativas das escolas e dos seus profissionais, tendo em vista a concretização do 

Plano de Ação Estratégica de Promoção da qualidade das aprendizagens, aprovado pela Tutela. 

 

 

      

 

Índice 



AE FERNANDO TÁVORA   

   

 
 

 
Gestão de Conflitos em contexto de Sala de 
Aula           
……………………………………………………………………………… 

 Práticas de diferenciação Pedagógica 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Workshop 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Diminuição de participações disciplinares e Ocorrências 

Destinatários: Pessoal Docente 

Formador: Ariana Cosme 
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudança de práticas e procedimentos 

Destinatários: Grupos 110, 220, 230, 300, 330, 500 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   

 
 

 
A utilização do Excel, Cloud, Paint,  
Movie maker na preparação  
e implementação de experiências 
pedagógicas 
……………………………………………………………………………… 

 Turma Mais Mais 
 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Workshop 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudança de práticas e procedimentos  

Destinatários: Pessoal Docente 

Formador: Marcos Martins 
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudança de práticas e procedimentos  

Destinatários: Grupos 220, 230, 300, 330, 500 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   

 
 

 
Supervisão Pedagógica e Monitorização  
das Atividades Letivas 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Estratégias de intervenção na prática 
pedagógica com alunos com necessidades 
educativas especiais (docentes e não 
docentes) 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Ação de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Sistemática e consistente supervisão e monitorização das 
atividades letivas 

Destinatários: Pessoal Docente 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudança de práticas e procedimentos / promoção do 
sucesso escolar 

Destinatários: Docentes do Grupo 900 e Assistentes 
Operacionais 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
   
   
   
   
   
   
   



 
 

 
Da avaliação das aprendizagens à 
reorganização da Escola em função das 
necessidades pedagógicas dos alunos 
……………………………………………………………………………… 

 Coaching - Influência no desenvolvimento 
pessoal e profissional 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: ACD 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudança de práticas e procedimentos / promoção do sucesso 
escolar 

Destinatários: Pessoal Docente 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Seminário 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhoria do Clima de escola 

Destinatários: Coord. Depatamento  e Estabelecimento, 
Subcoord.  de àrea e Serviços Administrativos 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
   

AE TAIPAS   

   

 
 

 
Aprendizagem integrada dos números e 
operações no 1ºciclo-utilização de materiais 
manipuláveis 
……………………………………………………………………………… 

 Metodologias de ensino da leitura e escrita 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de Formação 

Duração: 15 horas 

Efeitos a produzir: 
Melhorar a compreensão dos conceitos matemáticos. 
Implementar práticas de inovação e diferenciação pedagógicas 
indutoras de uma melhoria na utilização e aplicação de 
conceitos matemáticos 

Destinatários: Coord. Departamento  e Estabelecimento, 

Subcoord.  de àrea e Serviços Administrativos 

Formador: Júlio Borges 
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação  

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar a fluência leitora no 1º e 2º anos. 

Destinatários: 100- 110 
Formador: Helena Azevedo 
Localidade/Data: 2016 -  2017 

 

   

 
 

 
Usar o Geogebra para aprender a ensinar 
Matemática 
……………………………………………………………………………… 

 Perturbações da linguagem e a sua relação 
com a aprendizagem da leitura e escrita 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 
Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
O desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva 
do seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu 
contributo para a melhoria dos resultados escolares. 

Destinatários: 230 - 500 
Formador: Gorete Branco Francisco Assis 
Localidade/Data: AE Taipas - Março – 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação  

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar a fluência leitora no 1º e 2º anos. 

Destinatários: 100- 110 
Formador: Helena Azevedo 
Localidade/Data: 2016 -  2017 

 

   
   
   
   
   



 
 

 
Plataforma online "Ainda estou a aprender" 
……………………………………………………………………………… 

 Competência comunicacional  
e gestão de sala de aula. 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração: 20 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar a fluência leitora no 1º e 2º anos. 

Destinatários: 100- 110 
Formador: Lurdes Costa 
Localidade/Data: 2016 -  2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação  

Duração: 20 Horas 
Efeitos a produzir: 
• Reduzir o número de alunos com insucesso através de 
programas de motivação direcionados para o seu processo 
de aprendizagem 
• Reduzir situações de indisciplina relacionadas com 
dificuldades de aprendizagem. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos de ensino 
Formador: Brazelina Marques 
Localidade/Data: 2016 -  2017 

 
   

 
  

Métodos de estudo e estratégias  
inovadoras de aprendizagem. 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração: 20 Horas 
Efeitos a produzir: 
• Reduzir o número de alunos com insucesso através de 
programas de motivação direcionados para o seu processo de 
aprendizagem 
• Reduzir situações de indisciplina relacionadas com 
dificuldades de aprendizagem. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos de ensino 
Formador: Brazelina Marques 
Localidade/Data: 2016 -  2017 

 

  

   
AE BRITEIROS   

   

 
 

 
Promoção do ajustamento psicossocial em meio 
escolar; gestão comportamental e relação 
pedagógica 
……………………………………………………………………………… 

 Respostas educativas para alunos com 
Necessidades Educativas Especiais 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: OF 

Duração: 25 h 

Efeitos a produzir: Desenvolver noções de análise e 
intervenção comportamental aplicadas à etapa de 
desenvolvimento 
Destinatários: Docentes do AE 

Formador: Ana Sofia Melo e Lurdes Costa 
Localidade/Data: a definir 

 

  
Modalidade: OF 

Duração: 25 h 

Efeitos a produzir: Desenvolver uma atitude 
compreensiva da legislação em vigor no âmbito da 
EE 
Destinatários: Docentes do AE 

Formador: Ana Sofia Melo e Lurdes Costa 
Localidade/Data: a definir 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Educação Literária: Promoção das competências de 
Leitura e Escrita 
……………………………………………………………………………… 

 O Professor faz a diferença 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: OF 

Duração: 25 h 

Efeitos a produzir: Promover os processos e modelos de 
compreensão leitora e de expressão escrita 
Destinatários: Docentes do AE 

Formador: Ana Sofia Melo e Lurdes Costa 
Localidade/Data: a definir 

 

  
Modalidade: OF 

Duração: 25 h 

Efeitos a produzir: Desenvolvimento profissional do 
docente 
Destinatários: Docentes do AE 

Formador: Amélia Gonçalves 
Localidade/Data: a definir 

 
   

 
 

 
Ensino experimental do património local 
……………………………………………………………………………… 

 Cultura Castreja: um contributo para o 
desenvolvimento da comunidade escolar de 
Briteiros 
……………………………………………………………………………… 

Modalidade: OF 

Duração: 25 h 

Efeitos a produzir: Fomentar o interesse da comunidade 
educativa pelo património edificado dos centros 
históricos 
Destinatários: Docentes dos grupos 110, 
200,220,240,250,260,290,300,320,330,400,420,530,600, 
620 

Formador: António José Oliveira 
Localidade/Data: AEB – 2º período de 2016/17 
 
 

 
 

Roteiros pedestres da Citânia de Briteiros 
……………………………………………………………………………… 
Modalidade: ACD 

Duração: 4 h 

Efeitos a produzir: Fomentar o interesse da comunidade 
educativa pelo património natural envolvente da área 
do AE 
Destinatários: Docentes do departamento de 
Expressões do AE  
Formador: Raquel Pregueiro 
Localidade/Data: AEB – 15 de março de 2017 

 
 
 

 
 
 
 

  
Modalidade: ACD 

Duração: 4 h 

Efeitos a produzir: Intensificar a articulação entre a 
escola e o meio envolvente 
Destinatários: Docentes do departamento de 
Expressões do AE 

Formador: Isabel Jantarada 
Localidade/Data: a definir 

 
 

 
 
Construção de portefólios digitais/identidade 
local 
……………………………………………………………………………… 
Modalidade: ACD 

Duração: 4 h 

Efeitos a produzir: Fomentar o interesse da 
comunidade educativa pelo património natural 
envolvente da área do AE 
Destinatários: Docentes do departamento de 
Expressões do AE  
Formador: Severino Fernandes 
Localidade/Data: AEB – 19 de abril de 2017 

 

 



                            

 
Workshop da apresentação da iniciativa 
“Laboratórios de aprendizagem” 
……………………………………………………………………………… 
Modalidade: ACD 

Duração: 3 h 

Efeitos a produzir: Fornecer aos docentes, orientações e 
recursos produzidos pela EUN 
Destinatários: Docentes AE 
Formador: Ana Medeiros 
Localidade/Data: AEB – 19 de abril de 2017 

 

 
 
 
Mediação de Conflitos Escolares 
……………………………………………………………………………… 
Modalidade: ACD 

Duração: 4 h 

Efeitos a produzir: Prevenir a indisciplina dentro e fora 
da sala de aula 
Destinatários: Docentes AE 
Formador: João Vieira 
Localidade/Data: AEB – 2º período de 2016/17 

 
 
 
 
 
 
   

AE PROF. CARLOS TEIXEIRA 
……………………………………………………………………………… 

  

   

 
 

 
Promoção do sucesso educativo : Português 
……………………………………………………………………………… 

 Promoção do sucesso educativo : 
Matemática 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar os resultados escolares na transição do 2º para o 3º 
ciclo através do trabalho colaborativo entre docentes dos dois 
ciclos. 

Destinatários: Docentes dos grupos 200, 210, 220 e 300 

Formador: Maria Leonor Freitas e António Alves   

Localidade/Data: Outubro de 2016 a junho de 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação  

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar os resultados escolares na transição do 2º para o 
3º ciclo através do trabalho colaborativo entre docentes 
dos dois ciclos. 

Destinatários: Docentes dos grupos 230 e 500 

Formador: Ana Maria Salsa e Paula Mota 

Localidade/Data: Outubro de 2016 a junho de 2017 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
Motivação/concentração  em contexto de 
aula 
……………………………………………………………………………… 

 Trabalho cooperativo em sala de aula  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação  

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Dotar os professores de estratégias  de concentração e 
motivação a serem concretizadas no início da aula como 
incentivo às aprendizagens.                                                                      
Reduzir os comportamentos disruptivos em contexto de sala 
de aula. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Curso de formação  

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Dotar os professores de estratégias promotoras do 
trabalho colaborativo entre os alunos.                                                                               
Motivar os alunos para aprendizagens ativas e 
colaborativas.                                                                
Melhorar as expectativas dos alunos para o sucesso 
escolar. 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   

AE D. AFONSO HENRIQUES   

   

 
 

 
Plataformas digitais de apoio ao professor. 
……………………………………………………………………………… 

 Dinâmicas de ciências experimentais. 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aumentar o trabalho cooperativo, colaborativo e reflexivo; 
Diversificar as técnicas e instrumentos didático pedagógico 
para a melhoria das aprendizagens 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aumentar o trabalho cooperativo, colaborativo e 
reflexivo; 
Diversificar as técnicas e instrumentos didático 
pedagógico para a melhoria das aprendizagens 
Aumentar a disseminação das atividades práticas e 
experimentais 

Destinatários: grupos 230, 510,520 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   
   

 
 

 
Estratégia e comportamento organizacional 
……………………………………………………………………………… 

 Robótica. 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração: 
Efeitos a produzir: 
Aumentar o trabalho cooperativo, colaborativo e reflexivo; 
Diversificar as técnicas e instrumentos didático pedagógicos 
para a melhoria das aprendizagens 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aumentar o trabalho cooperativo, colaborativo e 
reflexivo; 
Diversificar as técnicas e instrumentos didático 
pedagógico para a melhoria das aprendizagens 
Aumentar a disseminação das atividades práticas e 
experimentais 
Estimular o Saber Científico 

Destinatários: grupos 540, 550 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   



 
 

 
Qualidade de aprendizagens e sucesso 
escolar, na disciplina de Português 
……………………………………………………………………………… 

 Dificuldades de Aprendizagem – aprender 
a avaliar para depois intervir. 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar os resultados escolares na transição do 2º para o 3º 
ciclo através do trabalho colaborativo entre docentes dos dois 
ciclos. 

Destinatários: Docentes dos grupos 200, 210, 220 e 300 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar a qualidade das aprendizagens; intervir de 
forma eficaz, de modo a colmatar as dificuldades de 
aprendizagens dos alunos; desenvolver dinâmicas de 
ensino e aprendizagem diversificadas e personalizadas de 
acordo com os diferentes ritmos de aprendizagem 

Destinatários: Docentes de todos os grupos disciplinares 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 
   

 
  

Qualidade de aprendizagens e sucesso 
escolar, na disciplina de Matemática  
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorar os resultados escolares na transição do 2º para o 3º 
ciclo através do trabalho colaborativo entre docentes dos dois 
ciclos. 

Destinatários: Docentes dos grupos 230 e 500 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

  

   
   
   
   
   
   

AE SANTOS SIMÕES   

   

 
 

 
Resolução de Problemas em Matemática com 
o Método do Modelo - Singapura  
……………………………………………………………………………… 

 Promoção do trabalho colaborativo de 
docentes na disciplina de Português. 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Pretende-se que os docentes utilizem o Método do Modelo na 
resolução de problemas.  

Destinatários: 110 

Formador: Leonel Vieira 

Localidade/Data: setembro de 2016 

 
 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: redução da Variação da taxa de 
sucesso na transição de ciclos (do 2.º ciclo para o 3.º 
ciclo e do 3.º ciclo para o ensino secundário). 
Destinatários: 230 - 500 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 - 2018 

 

   



 
 

 
Escrita criativa 
 
……………………………………………………………………………… 

 Promoção do trabalho colaborativo de 
docentes na disciplina de Matemática. 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Melhorar as competências da leitura e da composição escrita; 
Evidenciar as etapas subjacentes à produção da composição 
escrita: planificação, redação (textualização) e revisão do 
texto..  

Destinatários: 110 

Formador: Maria Teresa Macedo Martins 

Localidade/Data: Pausa de Natal ou de Páscoa 
2016/2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Redução da Variação da taxa de sucesso na 
transição de ciclos (do 2.º ciclo para o 3.º ciclo e do 
3.º ciclo para o ensino secundário). 
Destinatários: 200 - 300 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 – 2018 

 

   

 
 

 
O papel do professor tutor na orientação 
educativa  
……………………………………………………………………………… 

 Pedagogia diferenciada 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Contribuir para o aumento de comportamentos 
assertivos; estimular e motivar os alunos com percursos 
de absentismo e problemas de comportamento 
Destinatários: Todos os docentes 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 – 2018 

 

  
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Mudança de comportamentos dos alunos na sala de 
aula; 
Diminuir as percentagens de ocorrências 
disciplinares em 30%, no final do ano letivo de 
2016/Destinatários: Todos os docentes 

Destinatários: Todos os docentes 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017  

 
   
   
   
   
   

 
  

Formação em Ciências Experimentais 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de Formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Melhorara a taxa de sucesso nas disciplinas da área d 
ciências em 2%; dar continuidade ao projeto de ciências 
experimentais no 1º CEB 
Destinatários: docentes do grupo 110 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017  

 

  

 
 
 

  



ESCOLA SECUNDÁRIA DE CALDAS DAS TAIPAS   

   

 
  

Atividades e estratégias de promoção de 
competências de autorregulação para 
adolescentes 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir: 
Redução do insucesso no Ensino Secundário da população 
discente de maior risco – os alunos que concluíram o Ensino 
Básico em modalidades alternativas (PIEF/PCA/CEF/CV) que, 
representando cerca de 10% da população discente do 10º 
ano, correspondeu a dois terços das desistências e um terço 
das retenções 

)Destinatários: todos os docentes 

Formador:  
Localidade/Data: ao longo do ano letivo de 2016 – 2017 

 

  

AE MONTELONGO   

   

 
 

 
Supervisão da prática pedagógica 
colaborativa entre pares em contexto de sala 
de aula. 
 
 
……………………………………………………………………………… 

 Formação proposta (Avaliação formativa focada nas 

aprendizagens dos alunos; Diferenciação Pedagógica em sala de 
aula; Superação de dificuldades de aprendizagem e motivação 
para o trabalho escolar; Estratégias de envolvimento parental.  
Fatores justificativos do insucesso/sucesso escolar;; 
Desenvolvimento de métodos de trabalho e rotinas de estudo mais 
eficazes; Apoio tutorial. ) 

……………………………………………………………………………… 
 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o 
desenvolvimento profissional dos docentes; mudança nas 
práticas e procedimentos educativos; partilha de 
experiências/recursos e saberes; estimulação de estratégias 
pedagógicas promotoras de metodologias inovadoras; 
promoção de reflexão decorrentes da prática educativa. 

 Destinatários: Todos os docentes 

Formador:  
Localidade/Data: 2016-2017 

  
Modalidade: Oficina de formação  

Duração:  
Efeitos a produzir: 
Aumentar o trabalho cooperativo, colaborativo e reflexivo; 

Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários:  
Formador:  
Localidade/Data: 2016-2017 - 2018 

 

AE PROFESSOR ABEL SALAZAR   

   

 
  

Formação proposta (- Ensino Experimental das Ciências; 

- Processos de Ensino Aprendizagem com TIC em Sala de Aula; 
- Dinâmicas de Sala de Aula. 
Novas dinâmicas no ensino da Matemática; - Formação em 
Ensino Experimental das Ciências; - Oficinas de Escrita; - 
Docência Partilhada/Trabalho Colaborativo; - Tecnologias da 
Informação e Comunicação nos processos de ensino 
aprendizagem em sala de aula; - Biblioteca de sala de aula; - 
Formação no âmbito das dificuldades de aprendizagem 
- Estratégias de diferenciação pedagógica em sala de aula; - 
Instrumentos de avaliação; - Adaptação dos instrumentos de 
avaliação aos alunos com necessidades educativas especiais;  - 
Dinâmicas de sala de aula; - Formação parental; - Docência 
partilhada e supervisão colaborativa. 

  



Dinâmica de sala de aula; - Processos de avaliação de alunos; - 
Motivação para a aprendizagem 
Mediação e Gestão de Conflitos; - Tutoria comportamental; - 
Formação Parental; - Formação no programa de competências 
Sociais; - Formação para Assistentes Operacionais.) 
……………………………………………………………………………… 
 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir: 
Destinatários:  
Formador:  
Localidade/Data: 2016-2017 - 2018 

 

  

   
AE ARQUEÓLOGO MÁRIO CARDOSO   

   

 
 

 
COMPREENSÃO LEITORA: 
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS EM SALA DE AULA. 
……………………………………………………………………………… 

 Aplicação do programa Hypatiamat para 
professores de matemática 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 horas 
Efeitos a produzir: 
Refletir sobre o processo de formação de leitores; Analisar os 
fatores determinantes do sucesso no domínio da competência 
da leitura; Desenvolver competências de programação, 
realização e avaliação de atividades de promoção de leitura a 
realizar no contexto da sala de aula e de escola; Promover a 
construção de atividades que levem à promoção da linguagem 
oral das competências inerentes à leitura da criatividade e 
motivação para ler; Refletir/analisar e reformular práticas de 
leitura já experienciadas em contexto de sala de aula e/ou de 
escola; Divulgar intervenções pedagógicas e didáticas que 
emancipem perspetiva universalizante da leitura.  

Destinatários: Docentes do grupo 110 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

  
Modalidade: ACD 

Duração: 3 a 5 Horas 
Efeitos a produzir: 
Promover o sucesso da matemática; 
Facilitar a aprendizagem da disciplina; 
Integrar as novas tecnologias no ensino da 
matemática; 
Diminuir os níveis de insucesso escolar decorrentes 
de situações de inadaptação.  

Destinatários: Docentes dos grupos 230 e 500 

Formador: ligado ao projeto (Universidade do 
Minho e Universidade de Coimbra) 

Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

   
   

 
 

 
FALAR, LER E ESCREVER NO JARDIM DE 
INFÂNCIA. NO TRILHO DA MELHORIA DAS 
APRENDIZAGENS E DO SUCESSO ESCOLAR. 
……………………………………………………………………………… 

 Formação na Área das Ciências 
Experimentais  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 horas 
Efeitos a produzir: Consolidar procedimentos de ação e 
produzir materiais de avaliação e de intervenção que 
permitiam avaliar e desenvolver as competências 
facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita, 
especificamente no domínio do desenvolvimento 
linguístico; Implementar as atividades com crianças em 
idade pré¬-escolar; Avaliar a adequabilidade dos 
materiais produzidos; Descrever as mudanças 
observadas nas crianças nas três dimensões 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 50 horas 
Efeitos a produzir: Consolidar precocemente 
conceitos mais abstratos das Ciências; Promover o 
gosto pelas ciências; Desenvolver a cultura científica 
dos alunos; Propiciar ferramentas para obtenção de 
maior sucesso nas Ciências; Diluir as diferenças de 
sucesso na transição do 2.º para o 3.º ciclo; 
Promover o trabalho colaborativo entre os 
professores. 
Destinatários: Docentes dos grupos 100, 110 e 230 



(desenvolvimento linguístico, conhecimentos sobre a 
linguagem escrita, motivação para a leitura); Refletir e 
avaliar as práticas desenvolvidas. 
Destinatários: Docentes do grupo 100 – 900 - 910 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 - 2017 

 

Formador:  
Localidade/Data: 2017/18 

 

   

 
 

 
As TIC na aula de inglês  
 
……………………………………………………………………………… 

 Formação em tutorias autorregulatórias  
Aplicação do programa Sarilhos do Amarelo 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Curso de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: Diminuição dos níveis de insucesso 
escolar na disciplina de inglês; Desenvolvimento das 
literacias (leitura, informação, digitais, média, 
tecnológica e visual); Promoção do gosto pela 
aprendizagem do Inglês, sendo esta a língua da internet, 
da informática, do cinema, dos desportos 
internacionais, da aviação, da navegação, dos encontros 
científicos, do comércio internacional e do turismo; Uso 
da língua inglesa como ferramenta de trabalho e de 
partilha de informação; Melhoria da qualidade de 
ensino da língua inglesa no ambiente escolar e estimular 
os alunos para a necessidade da aprendizagem desta 
língua estrangeira, indispensável para a formação do 
aluno que se insere num contexto social globalizado, em 
que o aprendizado desta mesma língua abre portas para 
o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural 
Destinatários: docentes grupos disciplinares 220 e 330 

Formador:  
Localidade/Data: ao longo do ano letivo de 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 50 Horas 
Efeitos a produzir: Promover junto dos docentes a 
consciencialização sobre a relação entre 
aprendizagem escolar e expetativas de autoeficácia 
de modo a permitir a diminuição dos 
comportamentos disruptivos e o incremento das 
aprendizagens integradas e significativas; 
Construção de materiais com vista ao incremento do 
domínio das competências de estudo e 
autorregulação da aprendizagem; Promover a 
reflexão sobre conceitos inerentes à autorregulação 
com vista ao aumento da motivação centrada nas 
aprendizagens escolares, incremento da autoeficácia 
académica e da autoestima dos alunos; Aprender a 
ter uma atuação diferenciada, assumindo um novo 
papel (de professor tutor) com vista à melhoria do 
rendimento escolar dos alunos; Aprender a dominar 
as teorias e práticas da autorregulação da 
aprendizagem. 
Destinatários: todos os grupos disciplinares, 

candidatos a tutores 

Formador: Ana Paula Monteiro 

Localidade/Data: setembro a dezembro de 2016 

   
   

 
  

Formação na área de Implementação e 
Avaliação de Projetos 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 50 Horas 
Efeitos a produzir: Aumentar a eficácia do trabalho 

docente através da aquisição de competência no domínio da 

planificação, implementação e avaliação de projetos; Saber 

elaborar projetos tendo em conta a finalidade e o modo de 

desenvolvimento, desde a planificação, implementação, 

avaliação e monitorização; Conhecer e construir modelos de 

trabalho pedagógico baseados em projetos; Produzir 

instrumentos de trabalho para implementar e avaliar projetos.  

Destinatários: docentes e aplicadores de projetos 

Formador: 

  



Localidade/Data: 2017 – 2018 

 
   

AE PEVIDÉM   

   

 
 

 
Metodologia de Projeto 
 
……………………………………………………………………………… 

 Assertividade - que estratégias? 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir:  
Aumentar as evidências de cidadania; aumentar a 
qualidade do sucesso 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 

Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir:  
Aumentar as evidências de cidadania; aumentar a 
qualidade do sucesso 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 

Formador: Carina Marques 

Localidade/Data: entre setembro e junho - 2 
sessões por mês 2016 – 2017 

 
   

 
 

 
Construção desenvolvimento e avaliação do 
Plano de Turma 
……………………………………………………………………………… 

 Métodos didáticos alternativos da 
aprendizagem da leitura 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir:  
Aumentar as evidências de cidadania; aumentar a 
qualidade do sucesso 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador: Rosa Maria Ribeiro 

Localidade/Data: entre setembro e junho - 1 sessão por 
mês 2016 – 2017 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir:  
Melhorar os níveis da qualidade do sucesso;  
Promover a literacia emergente 
Destinatários: docentes do grupo 110 
Formador:  
Localidade/Data: entre setembro e junho - 2 
sessões por mês 2016 – 2017 

 

 
 

 
Motivação para a leitura lúdica 
 
……………………………………………………………………………… 

 As TIC ao serviço do processo 
ensino/aprendizagem 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Melhorar os níveis da qualidade do sucesso;  
Promover a literacia emergente 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 
 

  
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Aumentar o sucesso educativo ao longo dos ciclos; 
Evitar a 2ª retenção ao longo do ensino básico; 
Aumentar as taxas de sucesso nos 2º e 7º anos 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
   

 
 

 
Critérios e instrumentos de registo na 
avaliação das aprendizagens 
……………………………………………………………………………… 

 Programas de tutoria 
 
……………………………………………………………………………… 



 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Reforçar a qualidade do sucesso; 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 
 

  
Modalidade: 
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Aumentar as taxas de sucesso no 7ºano;Evitar a 2ª 
retenção ao longo do ensino básico;  
Destinatários: docentes do 3º Ciclo 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
   

 
 

 
Educação Inclusiva e Educação Especial: 
planeamento, organização e monitorização  
……………………………………………………………………………… 

 Métodos didáticos alternativos da 
aprendizagem no 1º ciclo 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Qualificar os professores para uma intervenção 
adequada com alunos com NEE 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 
 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 15 Horas 
Efeitos a produzir:  
Aumentar as taxas de sucesso no 7ºano; Evitar a 2ª 
retenção ao longo do ensino básico; 
 Destinatários: docentes do 1º Ciclo 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
O decreto-Lei 3/2008 e as respostas 
educativas para alunos com NEE (inclui a 
abordagem à portaria n.º 201C/2015 de 10 de 
julho) 
……………………………………………………………………………… 

 As respostas educativas para alunos com 
NEE (inclui a abordagem à portaria n.º 
201C/2015 de 10 de julho) 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Qualificar os professores para uma intervenção 
adequada com alunos com NEE 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 
 

  
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Qualificar os professores para uma intervenção 
adequada com alunos com NEE 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
   

 
 

 
Ajudar a Ser - Crianças com NEE 
 

 A operacionalização das medidas 
educativas para alunos com NEE 



……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 
 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Aumentar a qualificação do PND 
Destinatários: AT e AO 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 
 

  
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Qualificar os professores para uma intervenção 
adequada com alunos com NEE 
Destinatários: EPE, 1º, 2º e 3º Ciclos 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 

 
   

 
  

Atuação em situação de risco 
 
……………………………………………………………………………… 

  

 
Modalidade:  
Duração:  
Efeitos a produzir:  
Aumentar a qualificação do PND 
Destinatários: AT e AO 
Formador:  
Localidade/Data: 2016 – 2017 
 

  

   
AE FRANCISCO DE HOLANDA   

   

 
 

 
Oficina de formação para  Professores de 
Matemática  
……………………………………………………………………………… 

 Oficina de Escrita  
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Desenvolver materiais didáticos computacionais / interativos 
sobre tópicos atuais de matemática que possam ser utilizados, 
quer na sala de aula quer em clubes de matemática para o 
ensino para o ensino básico dos 2º e 3º ciclo 

Destinatários: docentes do grupo 230 e 500 

 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: Reflexão sobre a língua. 

Possibilitar a interação/interajuda, permitindo ao 
professor um acompanhamento individualizado dos 
alunos. Diálogo e reflexão sobre o funcionamento da 
língua. Adequar as estratégias de ensino da gramática aos  
objetivos e conteúdos a tratar em sala de aula. 

Destinatários: docentes do grupo 300 

Formador:  
Localidade/Data: 2016/2017 

 
   

 
 

 
Oficina de formação para  Professores de 
Matemática  
……………………………………………………………………………… 

 Trabalho cooperativo 
 
……………………………………………………………………………… 

 
Modalidade: Oficina de formação 

Duração: 25 Horas 
Efeitos a produzir: 
Desenvolver materiais didáticos computacionais / interativos 
sobre tópicos atuais de matemática que possam ser utilizados, 
quer na sala de aula quer em clubes de matemática para o 
ensino para o ensino básico dos 2º e 3º ciclo 

Destinatários: docentes do grupo 500 

  
Modalidade: Oficina de formação 

Duração:  
Efeitos a produzir: Reflexão sobre a língua. 
Dotar os professores de estratégias promotoras do 
trabalho colaborativo entre os alunos. Motivar os alunos 
para aprendizagens ativas e colaborativas. Melhorar as 
expectativas dos alunos para o sucesso escolar. 

Destinatários: Docentes do grupo 110 



 Formador:  
Localidade/Data: 2016/2017 
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(In- direção geral da educação)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal 2020                   | 
 DGE 

Nesta secção encontram-se as ações de formação disponíveis no PFA, para o ano letivo 2016-

2017, que fazem parte do plano de ação formativa da DGAE em que o CFFH surge como parceiro. 

Estas ações têm em vista o desenvolvimento de competências dos diretores e detentores de 

cargos de gestão escolar (POCH). 
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