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Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110137/20 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para todos os grupos disciplinares a 

o abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

 

Modalidade de Formação: Oficina de Formação de 50 horas (25 horas em regime presencial 

e/ou online + 25 horas de trabalho autónomo) 

 

Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 

Objetivos:  

- promover o desenvolvimento das CD dos docentes, tendo em vista as 6 áreas do referencial 
DigCompEdu; 
- capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes 
modalidades de ensino; 
- capacitar os docentes na utilização significativa de ambientes e ferramentas digitais e 
definição de estratégias diversificadas de integração destes em contexto educativo;  
- capacitar os docentes para a implementação de atividades promotoras da aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos. 
 
  Conteúdos: 

1. Documentos enquadradores das políticas educativas atuais associados ao Plano nacional de 
Transição Digital. 
2. Envolvimento profissional: Exploração de opções digitais para colaboração e comunicação 
institucional e melhoria da prática profissional. 
3. Recursos Digitais: Exploração, seleção e adequação de RED ao contexto de aprendizagem. 
Utilização de RED interativos. 
4. Ensino e Aprendizagem: Exploração de estratégias de ensino e de aprendizagem digital. 
Integração significativa de RED na melhoria de atividades de ensino e aprendizagem. 
5. Avaliação das aprendizagens: Exploração de estratégias de avaliação digital. Melhoria das 
abordagens de avaliação através de soluções digitais. 
6. CD dos Alunos: Exploração de estratégias de promoção e uso pedagógico de tecnologias 
digitais. Utilização de ferramentas e estratégias para suporte ao desenho e implementação de 
atividades de promoção do CD dos alunos. 
7. Planificação de atividades com tecnologias digitais em diferentes modalidades de ensino. 
 
 
NOTA: Funcionarão 7 turmas desta ação ao longo do ano letivo. O Local da sua realização e a constituição das 
turmas será indicada posteriormente (não carece de inscrição por parte dos formandos) 

Ação Nº 1 
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Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110136/20 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para todos os grupos disciplinares  

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

Modalidade de Formação: Oficina de Formação de 50 horas (25 horas em regime presencial 

e/ou online + 25 horas de trabalho autónomo) 

 

Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 

Objetivos:  

- promover o desenvolvimento, aprofundamento e densificação das CD dos docentes, tendo 
em vista as 6 áreas do referencial DigCompEdu; 
- capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes 
modalidades de ensino; 
- capacitar os docentes para a implementação de atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das tecnologias em contexto educativo. 
 
 
Conteúdos: 
Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, com os conteúdos da 
formação de nível 1. 
- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na prática profissional. 
Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e RED avançados de 
forma abrangente. Promoção da utilização de RED de forma colaborativa. 
- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de forma estratégica e 
intencional. Inovação no processo de ensino e de aprendizagem em diferentes modalidades de 
ensino. 
- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias de avaliação digital. 
Inovação na avaliação das aprendizagens com recursos a soluções digitais. 
- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma abrangente e crítica. Inovação 
no envolvimento dos alunos utilizando formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida. 
 
NOTA: Funcionarão 20 turmas desta ação ao longo do ano letivo. O Local da sua realização e a constituição das 
turmas será indicada posteriormente (não carece de inscrição por parte dos formandos) 
 

Ação Nº 2 
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Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110135/20 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para todos os grupos disciplinares a 

o abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

 

Modalidade de Formação: Oficina de Formação de 50 horas (25 horas em regime presencial 

e/ou online + 25 horas de trabalho autónomo) 

 

Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 

Objetivos:  

- formular estratégias pedagógicas inovadoras e promotoras das CD dos docentes e alunos; 
- capacitar os docentes para a realização de atividades com tecnologias digitais em diferentes 
modalidades de ensino; 
- promover o desenvolvimento de ações que contribuam para os Plano de Ação para o 
Desenvolvimento Digital das suas escolas; 
- promover e estimular a reflexão, a partilha e a utilização crítica das tecnologias digitais em 
contexto educativo. 
 
Conteúdos: 

Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, com os conteúdos da 
formação de nível 1 e 2. 
- Exploração de documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Discussão, renovação e inovação na prática profissional. 
- Reflexão em torno de conceitos relacionados com escolas, professores e alunos 
digitalmente competentes.  
- Utilização das tecnologias digitais na colaboração e inovação pedagógica ao serviço da 
comunidade educativa. 
- Estratégias e metodologias relacionadas com o desenvolvimento curricular através de 
ambientes e ferramentas digitais. 
- Estratégias digitais de caráter científico-pedagógico promotoras do desenvolvimento 
profissional dos docentes. 
- Planeamento de atividades didático-pedagógicas promotoras do desenvolvimento da 
competência digital dos alunos. 
- Conceção de Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital: conceitos, 
metodologias de desenvolvimento, implementação, monitorização, avaliação. 
 
NOTA: Funcionarão 3 turmas desta ação ao longo do ano letivo. O Local da sua realização e a constituição das 
turmas será indicada posteriormente (não carece de inscrição por parte dos formandos) 

Ação Nº 3 
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Edição de Vídeo: Uma Ferramenta Pedagógica 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110740/21 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para todos os grupos disciplinares  

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

 

Modalidade de Formação: Curso de Formação de 25 horas  

 

Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 

Local: AE de Escolas de Santo André  

 

Cronograma: Outubro/Novembro de 2021 

 

Objetivos:  

1- Desenvolver competências digitais e conhecimentos técnicos relacionados com a Edição de 
Vídeo. 
2- Fomentar a reflexão sobre o fenómeno audiovisual no Séc. XXI. 
3- Produzir materiais e instrumentos de trabalho numa perspetiva de utilização pedagógica 
transversal 
 
Conteúdos:  

 
Módulo I – Técnicas e linguagem da Edição de Vídeo – 17h 
1-Introdução à Edição de Vídeo. 
2- Programas de Edição de Vídeo. 
3- O Guião e a Montagem – Banda Imagem e Sonora. 
4- Apresentação de montagens de filmes e documentários abrangendo um vasto leque de 
interesses. 
5- Trabalho prático aplicando as técnicas aprendidas às diferentes áreas curriculares  
 
Módulo II - Exploração Pedagógica do Vídeo – 5h 
1-Reflexão sobre o fenómeno audiovisual: o vídeo no contexto das tecnologias educativas-
uma linguagem específica. 
2-Exploração pedagógica de videogramas: elaboração de guiões de exploração pedagógica.    
 
Módulo III – Apresentação e debate dos projetos de trabalho e relatórios – 3h 

Ação Nº 4 



7 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

A análise digital de vídeo: O mundo como 
laboratório de Física e Matemática 

 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110300/21 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para os grupos disciplinares 500 e 510 

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

Modalidade de Formação: Oficina de Formação de 30 horas (15 horas presenciais + 15 
horas de trabalho autónomo) 
Destinatários: Docentes dos grupos 500 e 510  
Local: AE de Santiago do Cacém             Cronograma: Entre Janeiro e abril de 2022 
 
Objetivos:  
1. Refletir sobre o insucesso nas disciplinas de Física e Matemática e sobre a necessidade de 
adotar novas estratégias didáticas;  
2. Conhecer as aplicações de análise digital vídeo (Tracker) e as suas potencialidades no ensino 
da Física e Matemática; 
3. Explorar a análise digital de vídeo criando, a partir de um qualquer vídeo com um corpo em 
movimento, diferentes tipos de gráficos característicos de movimentos, apresentados em 
simultâneo e de forma síncrona;  
4. Obter as equações do movimento a partir dos gráficos;  
5. Criar modelos para análise da cinemática e/ou da dinâmica animados sobre o vídeo 
utilizado;  
6. Aplicar estas abordagens didáticas com alunos em sala de aula e avaliação do impacto nas 
aprendizagens. 
 
Conteúdos: 
Análise de algumas das razões para o insucesso no ensino da Física e da Matemática; 
Exemplos ilustrativos das potencialidades da análise digital de vídeo no ensino da Física e da 
Matemática; O Tracker como ferramenta de análise digital de vídeo; Download e instalação do 
software (freeware); O ambiente de trabalho do Tracker; Importação de vídeo e ajustes, 
aplicação de referencial e escala; Marcação de posições e construção de tabelas e gráficos, 
Aplicação de vetores velocidade e aceleração aos vídeos e recurso a outras ferramentas; Data 
Tool / Excel; Análise dos gráficos e determinação da expressão matemática que se ajuste aos 
dados; Exportação de dados para o Excel e tratamento da informação; Construção de 
modelos matemáticos para os movimentos; Modelação no Tracker; Modelo analítico de 
partícula e modelo de partícula dinâmica; Definição do modelo e colagem do modelo ao 
vídeo; Análise comparativa entre o vídeo real e a resposta do modelo matemático do 
movimento; Desenvolvimento de um recurso didático usando esta ferramenta e sua aplicação 
aos alunos em contexto de sala de aula; Avaliação do impacto da abordagem na motivação e 
aprendizagem do(s) tema(s) tratados; Apresentação de trabalhos e da avaliação do seu impacto 
em contexto de aula. 

  

Ação Nº 5       [Inscrição] 

https://forms.gle/J43J1YRtDr3WMweE9
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As Humanidades Digitais 
 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110898/21 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para os grupos disciplinares 110, 200, 300, 400, 420, 430, 

910 ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

Modalidade de Formação: Curso de Formação de 25 horas presenciais  
 

Destinatários: Docentes dos grupos 110, 200, 300, 400, 420, 430 e 910 
 

Local: ESPAB              
 
Cronograma: 3º Período  
 

Objetivos:  
Pretende-se que os docentes desenvolvam uma perspetiva de avaliação crítica sobre as 
ferramentas digitais disponíveis para utilização em contexto de aula, seja presencial ou virtual; 
que melhorem a elaboração de materiais didáticos reforçando a componente digital e interativa 
dos mesmos. 
 
Conteúdos:  
- O que são as Humanidades Digitais? História breve (1 hora) 
- Debate sobre o impacto do mundo digital na sala de aula: discentes, docentes, ambientes (2 
horas) 
- Tecnologias? Que tecnologias? Avaliação crítica de ferramentas e métodos (16 horas) 
 - O Mundo na sala de aula: experiências interativas em museus, arquivos, bibliotecas e 
sítios históricos online 
 - O Mundo na palma da mão: os dispositivos móveis e as aplicações didáticas 
- A sala de aula vai para o espaço (cibernético)! (6 horas) 
 - Ensino à distância ou ensino em tempos de pandemia? 
 - Ferramentas de comunicação, reunião e docência 
 - Plataformas de ensino à distância 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ação Nº 6       [Inscrição] 

https://forms.gle/uNsYg2RMvctmda1M6
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Aprendizagem activa com recurso àsTIC 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110967/21 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para o grupo disciplinar 100  

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

Modalidade de Formação: Oficina de Formação de 30 horas (15 horas presenciais + 15 
horas trabalho autónomo) 

Objetivos 

1.Compreender a pertinência do desenvolvimento de práticas pedagógicas apoiadas em processos de 

aprendizagem ativa 

2.Conhecer métodos e estratégias para a integração de abordagens de aprendizagem ativa em contexto de sala de 

aula 

3.Conhecer exemplos de atividades de aprendizagem presentes nos projetos de inovação pedagógica promovidos 

e coordenados pela European Schoolnet (EUN) 

4.Conhecer atividades de aprendizagem ativa inspiradas nas 6 zonas do projeto Future Classroom Lab 

(“interagir”, “apresentar”, “investigar”, “colaborar”, “desenvolver”, “criar”); 

5.Experimentar tecnologias e recursos digitais passíveis de apoiar atividades de aprendizagem ativa; 

6.Organizar e implementar atividades de aprendizagem ativa para utilização em sala de aula com os alunos 

7.Refletir de forma crítica sobre a aplicação destas práticas pedagógicas, centradas no aluno, em contexto escolar  

8.Contribuir para criar dinâmicas de trabalho colaborativo na escola que favoreçam a partilha de práticas 

pedagógicas promotoras da integração da filosofia da aprendizagem ativa em contexto educativo 

 

Conteúdos 

Módulo 1: Aprendizagem ativa (5 horas) 

− Conceito de aprendizagem ativa. 

− Exemplos de ambientes de aprendizagem centrados no aluno. Discussão e debate sobre as principais 

diferenças entre aprendizagem ativa e aprendizagem passiva. 

− Principais benefícios da pedagogia de aprendizagem ativa. 

Módulo 2: Estratégias de aprendizagem ativa (5 horas) 

No Módulo 2 serão abordados os seguintes conteúdos: 

− Métodos e estratégias de aprendizagem ativa. 

− Desafios das abordagens de aprendizagem ativa e formas de os ultrapassar. 

− Exemplos práticos de aprendizagem ativa. 

Módulo 3: Organização de atividades de aprendizagem ativa para a sala de aula (5 horas) 

− No Módulo 3 serão abordados os seguintes conteúdos: 

− Planificação de atividades de aprendizagem ativa para utilização em sala de aula com os alunos. 

− Experimentação em contexto de uma atividade de aprendizagem ativa no contexto de sala de aula. 

− Reflexão crítica sobre a experimentação realizada relativamente à aprendizagem dos alunos e desenvolvimento 

das suas competências. 

− Reflexão final sobre a ação de formação. 

 

Ação Nº 7 
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A Capacitação digital de docentes do pré-escolar 
Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110967/21 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para o grupo disciplinar 100  

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

Modalidade de Formação: Oficina de Formação de 50 horas (25 horas presenciais + 25 
horas trabalho autónomo) 
 
Destinatários: Grupo 100 

 
Local/Cronograma: Turma A - AE de Sines -1º período   
                                   Turma B - AE de Grândola - 2º Período 
 
Objetivos:  
- Conceber, selecionar e partilhar recursos digitais no âmbito da educação de infância; 
- Integrar o digital nas propostas educativas, numa perspetiva da articulação plena das 
aprendizagens; 
- Planificar, avaliar e comunicar com recurso ao digital. 
- Capacitar os docentes da EPE para a promoção da utilização crítica e responsável de 
diferentes suportes digitais nas atividades do quotidiano das crianças. 
 
Conteúdos: 
1. Exploração de opções digitais para colaboração e comunicação institucional e melhoria 
da prática profissional. 
2. Exploração de estratégias de promoção do uso pedagógico de tecnologias digitais.  
3. Exploração, seleção e adequação de Recursos Educativos Digitais (RED) ao contexto 
de aprendizagem. 
4. Integração significativa de RED na melhoria de atividades de ensino e aprendizagem. 
5. Exploração de recursos digitais de apoio ao planeamento e à avaliação das 
aprendizagens. 
6. Planificação de atividades, projetos e outras metodologias com recurso às tecnologias 
digitais.  
7. Utilização de estratégias para suporte ao desenho e implementação de atividades de 
promoção da cidadania digital das crianças. 
8. Apresentação e partilha das atividades desenvolvidas pelos formandos na oficina. 
9. Reflexão e debate sobre as atividades apresentadas e análise dos resultados obtidos 
pela sua implementação. 
10. Avaliação e conclusões. 

 

Ação Nº 9 
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O ensino e a formação profissional e a transição 

digital para uma educação digital 
 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-110789/21 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para todos os grupos disciplinares  

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

Modalidade de Formação: Curso de Formação de 40 horas presenciais  
 
Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 
Local: AE de Santo André       
 
Cronograma: 2º Período  
 
Objetivos:  
Definir as iniciativas, instrumentos, equipas e estrutura organizacional para a implementação 
do PADD no EFP, de acordo com as referências enunciadas no ponto 2 e com as capacidades 
disponíveis; 
•Desenvolver e integrar as ferramentas de suporte à decisão em ambiente digital: 
monitorização dos planos de ação e indicadores EQAVET face ao projeto educativo; 
•Apoiar a adoção das ferramentas digitais na gestão e administração escolar; 
•Colaborar com as entidades promotoras de estágio profissional para a integração das 
ferramentas de trabalho em ambiente digital e promoção das competências digitais; 
•Dar suporte às iniciativas de inovação pedagógica com vista à sustentabilidade dos resultados 
escolares, revendo os programas e atividades, de modo a ajustar aos recursos digitais; 
•Mobilizar a comunidade educativa para sustentar contributos para os ODS; 
•Partilhar praticas, fomentando o benchlearning e as parcerias na comunidade educativa. 
 

Conteúdos:  

1.Introdução à dupla transição: verde e digital | 6h 
2. PADD no EFP – plano de ação para o desenvolvimento digital | 12h  
3. Qualidade e Reconhecimento: | 6h  
4.Competências para a empregabilidade | 6h 
5. Educação SMART | 8h 
6. Avaliação da ação de formação. Partilha e impacto. 2h 
 

 

 

Ação Nº 10 
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O ensino do Corfebol na Escola: como abordar a 
modalidade  

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-102821/19 

Releva para efeitos do artigo 9º do RJFCP para os grupos disciplinares 260 e 620 

ao abrigo do Artigo 3º do Despacho nº2053/2021 

 

 

Modalidade de Formação: Curso de Formação de 25 horas presenciais  
 
Destinatários: Docentes dos grupos 260 e 620  

 
Local:  Grândola        
 
Cronograma: 1º Período  
 
Objetivos:  
Providenciar aos Professores um instrumento pedagógico de grande valor, assegurando 

conhecimentos específicos da modalidade, suficientes para que possam lecionar com qualidade 

o Corfebol nas aulas de Educação Física, bem como desenvolver projetos nas escolas, tanto 

na vertente curricular como extracurricular, nomeadamente no âmbito do Desporto Escolar.  

Conteúdos: 

ENQUADRAMENTO GERAL (1H) 

CARATERIZAÇÃO DO JOGO (1H) 

REGRAS DO JOGO (2h) 

O ENSINO DA TÉCNICA DEFENSIVA (5h) 

O ENSINO DA TÉCNICA OFENSIVA (5H) 

O ENSINO DOS PRINCÍPIOS DO JOGO (5H) 

FORMAS JOGADAS SIMPLIFICADAS (6H) 

 

 

 

 

Ação Nº 11         [Inscrição] 

https://forms.gle/zdRMy5UN9KVpWqEE9
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II - Ação de Curta Duração (ACD) 
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Suporte Básico de Vida com Desfibrilhador 

Automático Externo 
 

 

 

 

 

 

Destinatários: Docentes do grupo 620  

 
Local:  ESPAB       
 
Cronograma: 1º Período (Turma 1 - 28 de setembro; Turma 2 - 4 de outubro)  
  
Duração: 6 Horas 
 
Objetivos:  
Adquirir competências que lhe permitam realizar corretamente manobras de SBV com 
utilização de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE), numa vítima em paragem 
cardiorrespiratória. 
Objetivos Específicos 
- Compreender o conceito de cadeia de sobrevivência; 
- Identificar os potenciais riscos para o reanimador; 
- Saber executar corretamente as manobras de SBV; 
- Conhecer o conceito de DAE; 
- Identificar as regras de segurança inerentes à utilização de DAE; 
- Descrever os passos e a sequência de intervenções com o DAE; 
- Saber executar corretamente o algoritmo de SBV com utilização de DAE. 
 

Conteúdos: 

- Apresentação, Objetivos e Contextualização do Curso 
- Teórica I - Suporte Básico de Vida Adulto 
- Teórica II – Desfibrilhação Automática Externa/Situações especiais com DAE 
- Sessão Prática II: Casos clínicos SBV DAE 
- Sessão Prática III: Casos clínicos SBV DAE 
- Sessão Prática IV: Casos clínicos SBV DAE 
- Sessão Prática V: Casos clínicos SBV DAE 
 

 

1 - ACD 
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Nota: Formação promovida pela DGE em articulação com o INEM 

 
1º Sessão - Pensamento computacional 
 
 
 
 
 

 

2ª Sessão - Programação e robótica 

 
Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 
Local:  ESPAB       
 
Cronograma: 1ª Sessão - 20 outubro – 17h-19h  
                        2ª Sessão - 3 novembro- 17h-19h  

Objetivos:  

- Reconhecer o pensamento computacional, os seus conceitos e práticas em contextos educativos. 

- Experimentar e explorar diversas áreas do pensamento computacional, passíveis de desenvolver a 
aprendizagem dos alunos. 

Formador: Gonçalo Espadeiro  - Centro de competências TIC da Universidade de Évora 

 

NOTA: As 2 sessões são autónomas. Regime presencial (recomendado) ou online. A frequência das 2 

sessões confere creditação como ACD. A frequência de apenas uma das sessões confere certificado de 

participação. 

2 - ACD 
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eTwinning integrado no currículo 

 

 

 

 

Destinatários: Docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 
Local:  Webinar com Link a enviar aos inscritos      
 
Cronograma: 1ª Sessão - 27 de outubro – 17:00 – 18:30  

                        2ª Sessão - 10 de novembro – 17:00 – 18:30 

                     

Conteúdos: 

 Portal eTwinning.  

Principais recursos disponíveis do eTwinning live.  

Encontrar eTwinners (parceiros) para desenvolver um projeto.  

Ferramentas para elaborar colaborativamente um projeto eTwinning 

 

Formador: Elisabete Fiel: Embaixadora eTwinning no Alentejo 

 

NOTA: As 2 sessões são autónomas, sob a forma de webinar. A frequência das 2 sessões 

confere creditação como ACD. A frequência de apenas uma das sessões confere certificado de 

participação 

 

3 - ACD 
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m                 Projeta-me 

Caixa de imagens do mundo 

ACD (4 Horas) 

Destinatários:  

Educadores e Docentes do 1º Ciclo do Ensino Básico (1ªprioridade)  

Docentes do 2º Ciclo do Ensino Básico (2ª Prioridade) 

 

Local: 

AE de Sines                 

Objetivos:  é uma iniciativa* inserida no Programa de Educação Estética e Artística da 

Direção-Geral da Educação, que promove um conjunto de ações que estimulam a invenção 

de imagens visuais, musicais e do movimento do corpo.Através de atividades definidas à 

volta de objetos existentes numa caixa, pretende-se que as imagens mobilizem ideias, tanto 

quanto as ideias acionem imagens. A caixa contém um conjunto de recursos visuais, 

musicais ou de expressão corporal para desenvolver atividades pedagógicas. Este projeto 

destina-se à educação das crianças do pré-escolar e dos alunos do 1.º e 2.º ciclos do ensino 

básico e, através de diferentes linguagens expressivas, procura o desenvolvimento criativo, 

mediante processos cognitivos multidisciplinares. As atividades apelam à construção de 

imagens, à descoberta de sensações, numa aventura pelo conhecimento que a relação entre 

o eu e os outros projeta no mundo. 

* Iniciativa inscrita no Plano 21|23 Escola+ (plano de recuperação das aprendizagens). 

Aceda aqui ↗ ao roteiro Projeta-me. 

 

Formadora:  Carla Nunes (Embaixadora PEEA) 

 

4 - ACD 
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O papel dos avaliadores na ADD 

ACD (6Horas) 

 

Destinatários: Docentes avaliadores externos do CFAEAL 

 

Local:  Regime Online  
      
 
Cronograma: 1ª Sessão - 23 de outubro  

                     2ª Sessão - 28 de novembro  

                     

Conteúdos: 

 

Formador: Doutora Marília Dias  

 

Quadro normativo da ADD – uma perspetiva global e integrada; 

A componente externa da ADD: orientações e procedimentos; 

5 - ACD 



20 
 

 

 

 

Os direitos de autor e proteção de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários: Todos os docentes  

6 - ACD 



21 
 

 

 

Impressão 3D: modelação e impressão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários: Todos os docentes  

7 - ACD 
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Avaliar para aprender: contributos do projeto MAIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários: Todos os docentes 

8 - ACD 
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ACD (4 horas) 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários: Todos os docentes  
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ACD (3 horas) 
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ACD (6 Horas) 

  
Projeto de Monitorização, Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação Pedagógica 

(MAIA) para uma melhoria das práticas de 

avaliação das aprendizagens 

 
Destinatários:  

 

Lideranças das escolas associadas ao CFAEAL, por indicação 

dos respectivos Diretores 
 
Cronograma: 

 

1ª sessão (3h) – 16 de maio -  18:00 - 21:00 

  

2ª sessão (3h) – 23 de maio -  18:00 - 21:00 

 

Regime:  

Online 
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