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Centro de Formação da 

Associação de Escolas de Sintra 

 CCPFC/ENT – AE – 1288/17 

 

PLANO DE FORMAÇÃO - 2019 

CFAES / DGE / AML 

 

 

1- Autonomia e Flexibilidade Escolar – aprendizagem baseada em 

metodologia de projecto 

 

Registo: CCPFC/ACC-100041/17, Nº horas: 50 h 25- pres. / 25 -aut, Modalidade: 

Oficina de Formação, Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Formador: Maria Manuel B. C. de M. G. Ricardo 

Nº de turmas: 4 

Objetivos: Desenvolver uma conceção de currículo assente em processos de 

gestão flexível; 

- Promover em contexto de trabalho momentos de reflexão conjunta, aberta a todos 

os agentes educativos interessados, em torno das questões abordadas nesta ação; 

- Desenvolver o espírito de equipa e favorecer o trabalho colaborativo como uma 

componente fundamental na implementação de um projeto;  

- Identificar barreiras, em contexto de sala de aula, à implementação da metodologia 

de trabalho de projeto; 

- Encetar estratégias de diferenciação, em contexto de sala de aula, com vista à 

eliminação de barreiras à aprendizagem e participação de todos os alunos; 

- (Re) Perspetivar as suas práticas conduzindo a novas formas de interação em sala 

de aula, de desenvolvimento do currículo centrado no aluno e de modelos de 

avaliação. 
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2- Educação para a cidadania: do enquadramento às práticas 

 

Registo: CCPFC/ACC-100619/18, Nº horas: 60 h, Modalidade: Oficina de 

Formação, Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos 

Básico, Secundário e de Educação Especial. 

Formador: Ana Pires e Amélia Miranda Joaquim. 

 Nº de turmas: 2 

Objectivos: Refletir sobre os conceitos de cidadania e de educação para a 

cidadania à luz da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (ENEC), de 

referentes teóricos e das conceções e práticas dos docentes; 

- Abordar formas de operacionalização da ENEC ao nível da escola: aprendizagens 

esperadas em Cidadania e Desenvolvimento (CD); componentes fundamentais dos 

domínios da educação para a cidadania; exploração, produção e aplicação de 

recursos educativos de apoio ao trabalho docente em CD; 

- Utilizar metodologias ativas, centradas na aprendizagem vivencial da cidadania 

democrática e na abordagem inter, multi e transdisciplinar; 

-Promover práticas de avaliação dos alunos adequadas a conteúdos e metodologias 

de educação para a cidadania. 

 

 

 

3- Avaliação das aprendizagens em contexto de autonomia e 

flexibilidade curricular 

 

Registo: CCPFC/ACC-103434/19, Nº horas: 25h, Modalidade: Curso de 

Formação, Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Formador: Mário Durão e Rosa Santos. 

 Nº de turmas: 2 

Objectivos:  

- Promover o desenvolvimento de saberes no domínio da avaliação. 

- Partilhar experiências e conhecimentos no âmbito da avaliação das 

aprendizagens. 

- Refletir acerca dos instrumentos e práticas de avaliação das aprendizagens. 

- Estimular processos de melhoria das práticas de avaliação. 

- Perspetivar o papel da avaliação no âmbito das aprendizagens e da melhoria dos 

sistemas educativos. 

- Conceber, desenvolver e avaliar instrumentos de avaliação. 
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4- Pedagogia diferenciada na sala de aula, um contributo para a 

autonomia e flexibilidade curricular. 

 

Registo: CCPFC/ACC-103328/19, Nº horas: 25 h, Modalidade: Curso de 

Formação, Destinatários: Educadores de infância, professores dos ensinos básico , 

secundário e educação especial. 

Formador: João Pedro Brilha, 

 Nº de turmas: 1 

Objectivos:  

- Reconhecer as singularidades pessoais como uma realidade incontornável; 

- Desenvolver uma atitude positiva num contexto de educação/formação face às 

singularidades pessoais; 

- Compreender o significado de diferenciação pedagógica;  

- Reconhecer e identificar as singularidades pessoais;  

- Organizar e desenvolver um contexto educativo/formativo baseado na 

diferenciação pedagógica;  

- Conceber um projeto curricular que integre a diversidade; 

- Refletir sobre as suas práticas educativas/formativas. 

 

 

 

5- Dispositivos móveis na flexibilização curricular 

 

Registo: CCPFC/ACC-103492/19, Nº horas: 25 h, Modalidade: Curso de 

Formação, Destinatários: Educadores de infância, professores dos ensinos básico , 

secundário e educação especial. 

Formador: Carlos Dinis Pinheiro, Nº de turmas: 1 

Objectivos:  

- Perspetivar o desenvolvimento e articulação curricular com recurso à integração de 
tecnologias móveis, de forma a criar e desenvolver novos serviços e novos 
ambientes de aprendizagem, promotores da interdisciplinaridade, dotando os 
formandos de competências e conhecimentos práticos. 
 
- Avaliar, selecionar e utilizar aplicações para potenciar o papel das tecnologias 
móveis no apoio ao processo de ensino e aprendizagem. 
 
-Desenvolver práticas de formação/trabalho colaborativo a nível de 
Escola/Agrupamento e a nível local, envolvendo o Centro de Formação e outras 
entidades. 
 
- Planificar, produzir e disponibilizar conteúdos com e para tecnologias móveis. 
 
- Contribuir para a autonomia dos professores e educadores na utilização de 
aplicações educativas para dispositivos móveis. 
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6- Educação Inclusiva, Diversidade e Diferenciação 

 

Registo: CCPFC/ACC-93876/18, Nº horas: 60h., Modalidade: Oficina de 

Formação, Destinatários: Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 

Secundário 

Formador: Elsa M. B. Estrela. 

 Nº de turmas: 2 

Objectivos:  

- Compreender a importância e necessidade de uma escola inclusiva, a única capaz 

de assegurar a educação plural e plena como um direito humano; 

- Repensar a escola enquanto estrutura de desenvolvimento e equidade; 

- Compreender os conceitos nucleares de Educação Inclusiva, de Diversidade e de 

Diferenciação; 

- Promover em contexto de trabalho momentos de reflexão conjunta, aberta a todos 

os agentes educativos interessados, em torno das questões abordadas nesta ação; 

- Desenvolver o espírito de equipa e favorecer o trabalho colaborativo como uma 

componente fundamental na implementação de um modelo inclusivo;  

- Compreender o alcance da corresponsabilização de todos os agentes educativos 

pelo atendimento autêntico à diversidade;   

- Identificar barreiras, em contexto de sala de aula, à educação inclusiva e 

equacionar possibilidades de as remover; 

- Encetar estratégias de diferenciação, em contexto de sala de aula, com vista à 

eliminação de barreiras à aprendizagem e participação de todos os alunos; 

- (Re)perspetivar as suas práticas conduzindo a novas formas de interação em sala 

de aula, de desenvolvimento do currículo centrado no aluno, de modelos de 

avaliação, etc; 

- Desenvolver contextos de sala de aula promotores de um maior envolvimento e 

predisposição dos alunos para as aprendizagens;  

- Conduzir os alunos, em particular os alunos com NEE, a uma evolução académica, 

socioemocional e pessoal positiva. 

 

 

7- Tutores – Desenvolvimento de Competências 

 

Registo: CCPFC/ACC-88208/16, Nº horas: 50h, Modalidade: Oficina de Formação, 

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário. 

Formador: José Miguel de Oliveira, 

 Nº de turmas: 1 

Objectivos:  

- Treinar e reforçar as ferramentas de “coaching” e “mentoring” aplicadas à tutoria 

na educação, e que implicam um maior conhecimento de áreas como: técnicas de  
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entrevista; inquérito apreciativo; escuta ativa, paráfrase e resposta empática; 

definição de objetivos e metas; feedback positivo e negativo; resiliência e auto-

motivação; gestão do tempo e organização pessoal; métodos e técnicas de estudo; 

entre outros; 

- Treinar e reforçar as técnicas de entrevista (entrevista semidirigida e 

semiestruturada) e as competências relacionais inerentes (saber escutar de forma 

empática, sem críticas nem sugestionamento ou “manipulação”, saber usar a 

paráfrase e os diferentes tipos de pergunta). 

- Treinar e reforçar as técnicas de resolução de problemas e de tomada de decisão, 

bem como a formulação eficaz de objetivos e metas e a definição de prioridades; 

- Capacitar para a produção dos PAT e implementação da Ação Tutorial em 

conformidade com a legislação em vigor; 

- A produção de uma proposta de intervenção, com vista ao desenvolvimento das 

competências e funções de tutoria – como resultado da reflexão, da experimentação 

no terreno e do trabalho prático realizado no decorrer desta oficina. 

 

 

 

8- As Ferramentas Google no desenvolvimento de novos 

contextos de aprendizagem. 

 

Registo: CCPFC/ACC-90477/17, Nº horas: 25, Modalidade: Curso de Formação, 

Destinatários: Educadores de Infância, professores dos ensinos básico, secundário 

e educação especial. 

Formador: Nuno Manuel Ratão. 

 Nº de turmas: 1 

Objectivos:  

- Desenvolver competências que permitam aos formandos tirar o melhor partido das 

TIC no desenvolvimento de tarefas pedagógicas e administrativas ;   

- Motivar para a utilização de ferramentas GApE, explorando algumas das suas 

potencialidades na produção de materiais; 

- Promover nos formandos o desenvolvimento de competências na utilização de 

ferramentas colaborativas; 

- Apresentação de casos de aplicação de ferramentas colaborativas em contexto de 

educação; 

.- Promover o trabalho colaborativo entre pares; 

- Proporcionar momentos de reflexão em torno das ferramentas GAPE em contexto 

de educação encontrando soluções mais adequadas aos ambientes de 

aprendizagem 
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9- Educação para a Segurança e Saúde no Trabalho e Cultura de 

Segurança 

 

Nº horas: 50h, 

Modalidade: Oficina. 

Destinatários: Educadores e Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

(preferencialmente responsáveis pelos planos de segurança das escolas). 

 

 

 

10- Avaliação do contexto de aplicação e desenvolvimento 

da autonomia e gestão curricular 

 

Nº horas: 6h, 

Modalidade: ACD. 

Destinatários: Educadores e Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

 

 

 

 


