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Centro de Formação da 

Associação de Escolas de Sintra 

 CCPFC/ENT – AE – 1288/17 

 

PLANO DE FORMAÇÃO – 2020 (2.ª fase) 

CFAES / DGE / AML 

 

 

 

1- Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de 

Avaliação Pedagógica: Projetos de Intervenção nos Domínios 

do Ensino e da Avaliação 

 

Registo: CCPFC/ACC-107014/20 

 

Nº horas: 50 h, 25 - pres. / 25 – aut.  

 

Modalidade: Oficina de Formação (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, 

Secundário e de Educação Especial  

 

Formador: Maria João Coelho 

 

Nº de turmas: 3 

 

Objetivos: - Contribuir para o desenvolvimento de competências e conhecimentos 

no domínio da avaliação, em geral, e da avaliação pedagógica, em particular, 

congruentes com o real conteúdo das orientações constantes nos documentos 

legais; 

- Promover práticas de trabalho colaborativo e cooperativo na construção e 

desenvolvimento de projetos de avaliação pedagógica em contexto de sala de aula; 

- Elaborar recursos educativos de suporte ao desenvolvimento dos projetos de 

avaliação pedagógica; 
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- Permitir a troca de materiais e experiências, o esclarecimento de dúvidas e a 

geração de ideias e projetos de natureza pedagógica e didática; 

- Incrementar práticas de formação de natureza investigativa que confiram 

competências aos professores para lidar com a mudança e a inovação no âmbito da 

avaliação pedagógica. 

 

Calendarização : 

 

Turma A  (2ª feira) 

Outubro: 12, 19, 26;  

Novembro: 2, 9, 16, 23, 30. 

 

Turma B  (3ª feira) 

Outubro: 13,20, 27; 

Novembro: 3,10, 17, 24; 

Dezembro: 3. 

 

 

Turma C  (4ª feira) 

Outubro: 14, 21, 28 

Novembro: 4,11, 18, 25; 

Dezembro: 2. 

 

As sessões iniciam-se às 18h-30m 

 

 

2- 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 (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

Destinatários: Educadores de infância, professores dos ensinos básico , 

secundário e educação especial 

 

Formador: João Pedro Pereira Brilha 

 

Nº de turmas: 1 
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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 

projecto curricular que integre a diversidade; • Reflectir sobre as suas práticas 

educativas/formativas. 

 

Calendarização: 

 

Novembro: dias 2, 3, 4, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 

(Início das sessões 18h- 30m) 

 

 

 

 

3- As Ferramentas Google no desenvolvimento de novos 

contextos de aprendizagem. 

 

Registo: CCPFC/ACC-107903/20 

 

Nº horas: 25 

 

Modalidade: Curso de Formação (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

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

de educação encontrando soluções mais adequadas aos ambientes de 

aprendizagem 

 

 

Calendário: 

 novembro: 13, 16, 20, 23, 27, 30  

 dezembro: 4 e 7 

(As sessões iniciam-se às 18h-30m) 

 

 

 

4- Expressão e Educação Musical – Interpretação e aplicação do 

programa do 1º C.E.B. – Módulo 2 

 

Registo: CCPFC/ACC-106924/20 

 

N.º horas: 25h 

 

Modalidade: Curso de Formação (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

Destinatários: Professores dos Grupos 100 e 110 (terão prioridade os formandos 

que frequentaram o módulo 1) 

 

Formador: Armindo Gregório 

 

N.º de Turmas: 1 

 

Objectivos: 

Consciencializar a música através da sua vivência; 

- Estimular o sentido da fruição do tempo e do espaço; 

- Desenvolver a comunicação através da psicomotricidade; 

- Sensibilizar através da música; 

- Estimular o sentido estético; 

- Promover a criatividade e a expressividade; 

- Desenvolver metodologias centradas na experiência da vida escolar, 

utilizando a área da Expressão e Educação Musical como suporte didáctico pluri e 

interdisciplinar; 

- Incentivar uma postura de investigação – formação, centrada na realidade 

escolar, reflectir na experiência desenvolvida e partilhar materiais produzidos e 

processos utilizados; 



 
             Plano de Formação – 2020 (2.ª fase)                              CFAES / DGE / AML                   

5 

- Responder às dificuldades que educadores e professores sentem ao tentar 

interpretar e aplicar os princípios orientadores que regem a área da Expressão e 

Educação Musical constante do Programa do 1º C.E.B.; 

- Potenciar conhecimentos anteriormente adquiridos nesta área, criando 

espaços para a experimentação de novas estratégias, utilizando novos recursos 

pedagógicos e desenvolvendo novas metodologias pensadas em função de cada 

realidade escolar. 

 

 

Calendarização: 

 

Outubro: dias 20, 22, 27, 29  (Início das sessões: 18h – 30m)  

 

Novembro: dias 3, 5, 10 – 3 horas cada; dia 12 – 4 horas (Início das sessões: 18h – 

30m) 

 

Local: Esta acção é presencial e decorrerá no Ginásio - Escola Básica da Serra das 

Minas nº1 

 

 

5- Competências Digitais Para os Professores de Línguas 

Estrangeiras 

 

Registo: CCPFC/ACC-103687/19 

 

N.º horas: 50h 

 

Modalidade: Oficina de Formação (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

Destinatários: Professores dos Grupos 200, 220, 300, 320, 330, 340 e 350 

 

Formador: Teresa Santos 

 

N.º de Turmas: 1 

 

Objectivos: 

Pretende-se nesta oficina de formação dotar os formandos de capacidade de: 

1. Criar, seleccionar, proteger recursos digitais para o ensino das LE, ao nível 

da oralidade e da escrita. 

2. Fomentar a aprendizagem colaborativa, com recurso aos meios digitais 

3. Com o foco apenas na avaliação formativa, e com recurso a plataformas 

online criar recursos digitais que facilitem todo o processo da avaliação 

formativa desde a sua aplicação ao feedback; 
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4. Saber gerir plataformas de ensino a distância potenciadoras de inclusão e 

também do acompanhamento diferenciado e próximo dos alunos. 

 

Calendarização: 

 

Outubro: 13, 20, 27 (17h30m  às 19h30m) 

 

Novembro: 3, 10, (17h30  às 19h30); 17, 18, 24, 25, (17h30m  às 19h) 

 

Dezembro: 2,3 (17h30  às 19h), 9 (17h30m às 19h30m) 

 

 

 

 

6- Práticas de desenvolvimento curricular e avaliação em 

Cidadania e Desenvolvimento 

 

Registo: CCPFC/ACC-107188/20 

 

N.º horas: 25h 

 

Modalidade: Curso de Formação (sessões online) 

 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, 

Secundário e de Educação Especial 

 

Formador: Ana Pires 

 

N.º de Turmas: 1 

Objectivos: 

1.Favorecer a generalização de uma perspectiva de abordagem integrada dos 

conteúdos de Cidadania e Desenvolvimento - articulando programas, metas, 

aprendizagens essenciais e propostas dos referenciais -, com base num inventário 

de condutas observáveis, por áreas de competência do perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória (PASEO). 

2. Incentivar o trabalho colegial de desenvolvimento curricular das equipas 

educativas, valorizando a plena assunção da componente curricular de Cidadania e 

Desenvolvimento como parte integrante obrigatória da matriz curricular-base para 

cada ciclo e nível.  

3. Articular reflexivamente as disposições contidas nos normativos com as 

opções das escolas, fixadas nos respectivos critérios de avaliação. 

4. Considerar a relevância das aprendizagens informais e os meios de as 

incorporar na avaliação dos alunos e da Estratégia. 
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5. Apreciar criticamente as práticas em curso e contribuir para o seu 

aperfeiçoamento, a partir dos elementos de diagnóstico disponíveis. 

 

Calendarização:  

Sessões síncronas: 

Outubro: 14, 26 (18h:30m às 21h:30m); 

Novembro: 4, 18, (18h:30m às 21h:30m), 25 (18h:30m às 22:30h): 

Sessões assíncronas (o horário das sessões assíncronas é meramente indicativo): 

Outubro: 21, 29 (3h) 

Novembro: 11(3h) 

 

 

 

7- O Ténis na Aula de Educação Física e no Desporto Escolar 

 

Registo: CCPFC/ACC-103561/19 

 

N.º horas: 25h 

 

Modalidade: Curso de Formação 

 

Destinatários: Professores dos Grupos 260 e 620 

 

Formador: José Semedo 

 

N.º de Turmas: 1 

 

Objectivos: 

Possibilitar aos professores de Educação Física e Treinadores de equipas de Ténis 

do Desporto Escolar ferramentas didácticas e pedagógicas para o ensino da 

modalidade, de acordo com os Programas de Educação Física. Proporcionar: 

Conhecimento de todos os gestos técnicos da modalidade, conhecimento das 

regras., conhecimento de exercícios e progressões de aprendizagem motivantes e 

eficientes. Conhecimento de formas de organizar competições e jogos de treino, 

noções de segurança na aula e no treino. 

 

Calendarização: 

 

 Novembro: 3, 5, (17.00h às 20.00h); 7 (09.00h às 13.00h); 10,12, (17.00h às 

20.20h); 14, (09.00h às 13.00h); 17, 19 (17.00h às 20.00h). 

 

Local: Esta acção é presencial e decorrerá em local ainda a designar. 
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8- Autonomia para quê? Contributo das lideranças da escola para a 

melhoria 

 

Registo: (CCPFC/ACC-107935/20) 

 

N.º de horas: 25h 

 

Modalidade: Curso de Formação (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

Destinatários: Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

 

Formador: Hugo Caldeira 

 

N.º de Turmas: 1 

Objectivos: 

São objectivos a atingir com esta formação: 

• Conhecer os principais tipos estilos de liderança. 

• Reflectir e reforçar conceitos sobre Liderança e supervisão pedagógica. 

• Saber relacionar os estilos de liderança com as características dos liderados. 

• Reflectir e descrever perfis e funções expectáveis para cargos de liderança 

da escola. 

• Reflectir sobre o exercício da liderança num cenário de autonomia da escola. 

• Analisar as diversas tipologias de reunião, estabelecendo uma ordem de 

trabalhos modelo para cada, partindo das já existentes. 

• Elaborar propostas para dar resposta a necessidades de operacionalização 

da liderança, em diversos sectores da escola. 

 

Calendarização: 

 

Outubro: 26 (17:00h às 20:30m) 

Novembro: 2, 9, 16, 23 (17:00 às 20:00) 

As sessões iniciam-se às 18h-30m 
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9- Avaliação das aprendizagens e para as aprendizagens no 

contexto de flexibilização curricular: novos desafios, novas 

práticas. 

 

Registo: (CCPFC/ACC-104953/19) 

 

N.º de horas: 50h 

 

Modalidade: Oficina de Formação  

 

Destinatários: Educadores de Infância, Professores do Ensinos Básico e 

Secundário, e Educação Especial 

 

Formador: Rosa Santos 

 

N.º de Turmas: 1  

 

Objectivos: 

São objectivos a atingir com esta formação: 

- a. Conhecer as concepções presentes na legislação sobre o currículo e a 

avaliação pedagógica; princípios, finalidades e competências dos vários 

intervenientes na avaliação das aprendizagens;  

- b. Reflectir sobre a relação entre o sistema de avaliação, o conceito e as 

práticas avaliativas que lhe estão associadas;  

- c. Reflectir sobre documentos de suporte à elaboração de instrumentos de 

avaliação (programa, curriculum, perfil do aluno, aprendizagens essenciais, etc.) 

- d. Compreender o papel, o lugar e as funções da avaliação em diferentes 

contextos educativos e planificar o processo de avaliação em conformidade com 

esses contextos para o sucesso educativo;  

- e. Conceber/construir/utilizar modalidades, técnicas e instrumentos de avaliação 

em função dos objectivos de aprendizagem, das competências a desenvolver e dos 

critérios de avaliação definidos no processo de ensino e de aprendizagem;  

- f. Desenvolver uma atitude crítica sobre os diferentes processos e práticas de 

avaliação. 

- g. Desenvolver uma atitude positiva face à inovação e à mudança integrando os 

saberes teórico e prático da avaliação associada à flexibilidade curricular. 

 

Calendarização:  

Outubro: 14, 21, 28 (18:00h - 21:00h); 

Novembro: 4,1,18 (17:00h - 21:00h);  

Dezembro: 2 (17:00h - 21:00h). 
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10- Ensino e aprendizagem online 

 

Registo: CCPFC/ACC-108014/20 

 

N.º de horas: 25h 

 

Modalidade: Curso de Formação (sessões online. A indicação das sessões 

síncronas e assíncronas será fornecida proximamente) 

 

Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de 

Educação Especial 

 

Formador: Carlos Pinheiro 

 

N.º de Turmas: 1  

 

 

Objectivos: 

Identificar as modalidades de ensino a distância mediadas por tecnologias e as suas 

vantagens e desvantagens. 

Reconhecer as etapas de planificação e os recursos inerentes ao processo de 

organização de um sistema de ensino a distância mediado por tecnologias. 

Identificar os tipos de comunicação online e conhecer as características de cada um 

deles. 

Selecionar e/ou produzir recursos educativos em/para plataformas online de 

ensino/aprendizagem. 

Planificar as atividades formativas em todas as etapas inerentes ao ensino a 

distância mediado por tecnologia, incluindo o acompanhamento, a tutoria e 

avaliação do processo. 

 

Calendarização:  

 

Outubro: 21; 26, 27, 28 

 

Novembro: 2, 3, 4, 9, 10,11, 16, 17 

 

 (Início das sessões às18h:30m) 

 

 

 

                                      --//-- 

 


