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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | janeiro a julho, 2021 

normas gerais e procedimentos 
 

São as seguintes as normas gerais e procedimentos (o link de inscrição respetivo está 

disponível através da hiperligação, a azul – também em https://cfaebeiramar.esjcff.pt/), que 

nortearão todo o processo de divulgação, inscrição e seleção dos formandos: 

1. As Ações a realizar nos 2.º e 3.º períodos do ano letivo 2020/21 são divulgadas em bloco; 

2. A abertura do período de inscrição para todas estas Ações será às 12:00 do dia 19/12/2020, 

exceto nos casos devidamente assinalados; 

3. Os professores poderão inscrever-se nas Ações de formação que pretenderem, desde que 

direcionadas ao seu Grupo de docência; 

4. O CFAE Beira Mar manterá as inscrições abertas até se atingir o dobro das vagas para a 

respectiva ação; 

5. O CFAE Beira Mar irá revelando a constituição das turmas, tendo em conta os seguintes 

critérios de selecção: 

- 1.º Data da próxima subida de escalão do(a) docente; 

- 2.º Docente de Unidade Orgânica associada do CFAE Beira Mar; 

- 3.º Docente de Unidade Orgânica não associada do CFAE Beira Mar; 

- 4.º Ordem de inscrição; 

6. Todos os professores que se inscreveram serão disso automaticamente informados, através 

de E-mail para o endereço fornecido no ato. 

 

Figueira da Foz, 15 de dezembro de 2020 

https://cfaebeiramar.esjcff.pt/),
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índice 
 

AF 67.1 Autonomia e Flexibilidade Curricular: Operacionalização por meio de Metodologias Ativas * 

https://forms.gle/peemDJx9MqaVYg987 

AF 76 O Ensino da História em situação não presencial síncrona e assíncrona * 

https://forms.gle/8uJQua3CyQyh8EDr7  

AF 41.3 Projeto MAIA * 

Inscrição condicionada 

AF 92 Educação para o Cinema ***** 

https://forms.gle/18rmHDL6ZEGY7nN67 

AF 41.4 Projeto MAIA * 

Inscrição condicionada 

AF 95 Tecnologia Educativa no Ensino das Línguas * 

https://forms.gle/574pJRaATFJDWxcN8 

AF 93 Oficina de Formação em Educação Patrimonial - A Árvore dos Patrimónios ***** 

https://forms.gle/3tj91cfhCXn5w2Qp9 

AF 91 Desenvolvimento sustentável – práticas em sala de aula de cariz CTS-A (Ciência-Tecnologia-Sociedade e 

Ambiente) * 

https://forms.gle/j9nQ9y12sJqwEVT67 

AF 59.2 Avaliar na aula de Filosofia * 

https://forms.gle/8QVe58aWkP8kVVeb6 

AF 69 Literacia dos Oceanos numa abordagem interdisciplinar – apoio ao planeamento de actividades *  

https://forms.gle/mcFkoXgtHySMr5sg9 

AF 64 Descartes e Hume luz da teoria do conhecimento como crença verdadeira e justificada * 

https://forms.gle/shyzR8LPq4fJqjZ77 

AF 56.2 A Filosofia no currículo do Ensino secundário * 

https://forms.gle/zKkrgeraRuzDcPBaA 

AF 94 Professor e Artista: práticas colaborativas em sala de aula ***** 

https://forms.gle/bLCwPyYELuCfx1DP9 

AF 98 Arte e Matemática ***** 

https://forms.gle/UqvqoygiknvJseGg6 

AF 57.3 O conceito de arte: as diferentes propostas de definição * 

https://forms.gle/9ep4NL6WwfrTTofq5 

AF 67.2 Autonomia e Flexibilidade Curricular: Operacionalização por meio de Metodologias Ativas * 

https://forms.gle/aKHJsrHGFd7VE3Bx8 

AF 96 Congresso CFAE Beira Mar 2021 * 

Link a divulgar 

AF 62 Questões de Ética Prática: Diálogos Interdisciplinares II * 

https://forms.gle/DeGCkjSadcJJZ25v9 

AF 75 A reutilização de materiais na sala de aula * 

https://forms.gle/L2a2kECv2xpaaRaJ6 

AF 99 Lugares da Infância: Filosofia, Arte e Cidadania ***** 

https://forms.gle/d6CfFYX8ELLKe1Uf8 

AF 97 Atletismo de A a Z * 

https://forms.gle/cK6xFGo9RSJXeJ2Q8 
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AF 46.1 Plano de Transição Digital **** (Nível 1) 

Link a divulgar 

 AF 47.1 Plano de Transição Digital **** (Nível 2) 

Link a divulgar 

 AF 48.1 Plano de Transição Digital **** (Nível 3) 

Link a divulgar 

 AF 46.2 Plano de Transição Digital **** (Nível 1) 

Link a divulgar 

 AF 47.2 Plano de Transição Digital **** (Nível 2) 

Link a divulgar 

AFCD 190 Escrever como Abraçar * 

https://forms.gle/pBhz6NqdGG9nxuQE7  

AFCD 252 O estado da Arte * 

http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php 

AFCD 254.2 Avaliação externa em Filosofia * 

http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php 

AFCD 191 O contador de histórias * 

https://forms.gle/3LCbvJN1bygXsgT37  

AFCD 192 Brinquedo e brincadeiras da cultura popular * 

https://forms.gle/iNypSQjwq6GEeB7b6 

AFCD 256 Desporto sem limites: atletismo adaptado * 

https://forms.gle/fYuD42QEiV1wrPsa9  

PND AF 202.1 Trabalhar em Equipa 

https://forms.gle/u8t1XbGsFy8yza9q7  

PND AF 202.2 Trabalhar em Equipa 

https://forms.gle/GSTjtMVQVFxuVhhs9  

PND AF 203 Comunicação com Crianças e Jovens 

https://forms.gle/cfnLH8rdkNhughMY9  

PND AF 201 Organização Pessoal e Gestão do Tempo 

https://forms.gle/Y1WZFy1nZPyo3ow28  

PND AF 96 Congresso CFAE Beira Mar 2021 

Link a divulgar 

https://forms.gle/pBhz6NqdGG9nxuQE7
http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php
http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php
https://forms.gle/3LCbvJN1bygXsgT37
https://forms.gle/iNypSQjwq6GEeB7b6
https://forms.gle/fYuD42QEiV1wrPsa9
https://forms.gle/u8t1XbGsFy8yza9q7
https://forms.gle/GSTjtMVQVFxuVhhs9
https://forms.gle/cfnLH8rdkNhughMY9
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Ações de formação | Pessoal docente | janeiro a julho, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
   

Oficina de formação 

(12+12h) 

online 

67.

1 

Autonomia e Flexibilidade Curricular: 

Operacionalização por meio de 

Metodologias Ativas * 

CCPFC/ACC-109665/20 

18.01.21 - 18:00-20:30 

25.01.21 - 18:00-20:30 

08.02.21 - 18:00-20:00 

27.02.21 - 09:30-12:30 

08.03.21 - 18:00-20:00 EI, Prof 1.º e 2.º Ciclos EB e Ed Esp 

O Decreto-Lei n.º 55/2018 institucionalizou a Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

O trabalho subjacente a esta ação tem a intenção de mobilizar e suscitar reflexões 

sobre a relevância da implementação da AFC de maneira articulada à sua 

operacionalização por meio de metodologias ativas de ensino, aprendizagem e 

avaliação. 

É de sublinhar que para que haja o desenvolvimento das competências 

estabelecidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de maneira 

que sejam realizadas aprendizagens significativas, devemos “repensar o estatuto 

dos alunos e dos professores no âmbito dos projetos de educação escolar, bem 

como o estatuto do património de informações, instrumentos, procedimentos e 

atitudes que constitui a referência do trabalho a promover numa sala de aula” 

(Cosme, 2018, p. 8). É neste sentido que esta ação é pertinente, uma vez que visa 

refletir sobre a conceção de ensino, aprendizagem e avaliação subjacente à AFC. 

Apresentaremos, com base no documento o Perfil dos Alunos à saída da 

escolaridade obrigatória, propostas de ação pedagógica - metodologias ativas de 

ensino, aprendizagem e avaliação. 

Formadora:  Louise Lima 20 

https://forms.gle/peemDJx9MqaVYg987 Inscrição: €30,00 
  

Curso de formação 

(25h) 

online 

76 

O Ensino da História em situação não 

presencial síncrona e assíncrona * 

 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109187/20 

22.01.21 - 18:00-21:00 

(3h assínc) 

29.01.21 - 18:30-20:30 

(3h assínc) 

05.02.21 - 18:30-21:00 

(3h assínc) 

12.02.21 - 18:30-21:00 

(3h assínc) 

13.02.21 - 09:30-12:30 (DCP) Prof 200, 400 

As Escolas foram surpreendidas pelo Covid-19, pelo confinamento e pela 

necessidade de ensinar à distância, em regime não presencial, entre sessões 

síncronas e trabalho assíncrono e autónomo. Este ensino obriga professores e 

alunos ao uso das TIC: equipamentos, tecnologias, plataformas digitais, softwares e 

metodologias cruzando o digital, a pedagogia e as didáticas específicas. Ao docente 

pedem-se competências informáticas, pedagógicas e didáticas, a colocar ao serviço 

da educação e do E@D.  

A atitude dos docentes vai da negação à exploração curiosa e titubeante e, desta, ao 

uso convicto dos meios, evidenciando a necessidade de formação. O nível etário da 

maioria ainda os “agrega” ao ensino presencial e transmissivo.  

Aos discentes pedem-se autonomia, proatividade, pesquisa, inovação, 

responsabilidade e responsividade e eles respondem.   

As disciplinas de História e HGP dispõem de ferramentas e recursos online quase 

infinitos, mas que parte dos professores desconhece.  

Mesmo sem pandemia, somos impelidos à hibridização do ensino e à aceitação da 

complementaridade entre ensino presencial e ensino não presencial e esta evolução 

não será uma tendência ou moda mas uma inevitabilidade.  

Formador: Helena Romão Henriques 20 

https://forms.gle/8uJQua3CyQyh8EDr7  

 

https://forms.gle/peemDJx9MqaVYg987
https://forms.gle/8uJQua3CyQyh8EDr7
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Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
  

Oficina de formação 

(25+25h) 

online 

41.

3 

Projeto MAIA * 

 

 

 

CCPFC/ACC-106869/19 

23.01.21 - 09:00-13:30 

30.01.21 - 09:00-13:30 

20.02.21 - 09:00-13:00 

06.03.21 - 09:00-13:00 

20.03.21 - 09:00-13:00 

10.04.21 - 09:00-13:00 A designar pelos Diretores de UO 

A avaliação pedagógica tem assumido uma centralidade inegável nas políticas 

educativas e curriculares, com efeitos concretos nas práticas de ensino e 

aprendizagem, designadamente na promoção do “sucesso escolar”. A publicação do 

DL nº 55/2018, de 6 de julho, consagra mudanças significativas ao nível do currículo, 

assumindo um dos seus princípios orientadores a “afirmação da avaliação das 

aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo enquanto instrumento 

ao serviço do ensino e das aprendizagens”. Refere ainda o caráter formativo da 

avaliação pedagógica como um dos pilares da melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Importa, pois, que os professores consolidem estas mudanças de 

modo contextualizado e que aprofundem competências e conhecimentos inerentes 

ao processo de avaliação das aprendizagens, nomeadamente, através de 

desenvolvimento de projetos pedagógicos e didáticos em torno de práticas de 

avaliação formativa, feedback e participação, critérios de avaliação e processos de 

recolha de informação. Deste modo, visa-se capacitar e apoiar os docentes para a 

construção dos recursos inovadores necessários e ajustados aos seus contextos 

educativos específicos, promovendo-se ainda a implementação e análise dos 

mesmos, tendo em vista o seu aperfeiçoamento ou reformulação. 

Formadora: Fernanda Paula Pinheiro 16-20 

https://forms.gle/8b1fFihtRUEUJi2L6  
  

Curso de formação 

(18h) 

online 

92 

Educação para o Cinema ***** 

 

 

 

CCPFC/ACC-109728/20 

23.01.21 - 09:30-12:30 

30.01.21 - 09:30-12:30 

06.02.21 - 09:30-12:30 

20.02.21 - 09:30-12:30 

(3h assínc) 

27.02.21 - 09:30-12:30 Ed Inf, Prof EB e ES e Ed Esp 

Os professores nem sempre têm a motivação e/ou ferramentas para acompanhar 

na sua maior potencialidade os alunos nos programas de cinema. 

“Da mesma forma que reconhecemos a responsabilidade que a sociedade tem de 

ajudar as crianças a ler e escrever - para usar e desfrutar das palavras -, devemos 

dar como assente a importância de ajudar as crianças e os jovens a usar, desfrutar 

e compreender as imagens em movimento, para serem capacitadas, não apenas 

tecnicamente, mas também culturalmente.” (Film: 21st Century Literacy) - esta 

frase sintetiza bem a necessidade de construção de uma ponte sólida entre a 

escola e o cinema, que este Curso tenta dar resposta. 

Formadora: Cláudia Alves 20 

https://forms.gle/18rmHDL6ZEGY7nN67 Inscrição: €35,00 
 

 

https://forms.gle/8b1fFihtRUEUJi2L6
https://forms.gle/18rmHDL6ZEGY7nN67
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Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
  

Oficina de formação 

(25+25h) 

online 

41.

4 

Projeto MAIA * 

 

 

 

CCPFC/ACC-106869/19 

23.01.21 - 14:00-18:30 

30.01.21 - 14:00-18:30 

20.02.21 - 14:00-18:00 

06.03.21 - 14:00-18:00 

20.03.21 - 14:00-18:00 

10.04.21 - 14:00-18:00 A designar pelos Diretores de UO 

A avaliação pedagógica tem assumido uma centralidade inegável nas políticas 

educativas e curriculares, com efeitos concretos nas práticas de ensino e 

aprendizagem, designadamente na promoção do “sucesso escolar”. A publicação do 

DL nº 55/2018, de 6 de julho, consagra mudanças significativas ao nível do currículo, 

assumindo um dos seus princípios orientadores a “afirmação da avaliação das 

aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo enquanto instrumento 

ao serviço do ensino e das aprendizagens”. Refere ainda o caráter formativo da 

avaliação pedagógica como um dos pilares da melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Importa, pois, que os professores consolidem estas mudanças de 

modo contextualizado e que aprofundem competências e conhecimentos inerentes 

ao processo de avaliação das aprendizagens, nomeadamente, através de 

desenvolvimento de projetos pedagógicos e didáticos em torno de práticas de 

avaliação formativa, feedback e participação, critérios de avaliação e processos de 

recolha de informação. Deste modo, visa-se capacitar e apoiar os docentes para a 

construção dos recursos inovadores necessários e ajustados aos seus contextos 

educativos específicos, promovendo-se ainda a implementação e análise dos 

mesmos, tendo em vista o seu aperfeiçoamento ou reformulação. 

Formadora: Fernanda Paula Pinheiro 16-20 

https://forms.gle/vYhvGyGNvP6PYT3r6  
 

Oficina de formação 

(15+15h) 

online 

95 

Tecnologia Educativa no Ensino das 

Línguas * 

 

 

CCPFC/ACC-109671/20 

29.01.21 - 18:30-21:00 

12.02.21 - 18:30-21:00 

26.02.21 - 18:30-21:00 

12.03.21 - 18:30-21:00 

24.03.21 - 18:30-21:00 

09.04.21 - 18:30-21:00 Prof EB e ES e Ed Esp 

Considerando a omnipresença das TIC no quotidiano de alunos e professores, os 

docentes de línguas estrangeiras têm uma clara oportunidade para repensar e 

readaptar muitas das técnicas utilizadas na sala de aula, de forma a tornar o aluno 

um elemento mais ativo na construção do seu próprio conhecimento através de 

estratégias que o envolvam mais diretamente nas suas aprendizagens. 

Em pleno século da informação e comunicação, com alunos que desde cedo 

aprendem a dominar a tecnologia, cabe ao professor a responsabilidade de 

acompanhar a evolução tecnológica, ousando arriscar na implementação de 

estratégias inovadoras que capitalizem e potenciem as potencialidades do 

computador, do multimédia e da internet de forma a otimizar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Formadora: Filomena Miguel 20 

https://forms.gle/574pJRaATFJDWxcN8 Inscrição: €35,00 

 

https://forms.gle/vYhvGyGNvP6PYT3r6
https://forms.gle/574pJRaATFJDWxcN8
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Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 
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formandos 
  

Oficina de formação 

(25+25h) 

online 

93 

Oficina de Formação em Educação 

Patrimonial - A Árvore dos Patrimónios 

***** 

 

 

CCPFC/ACC-109730/20 

06.02.21 - 09:00-13:00 

20.02.21 - 09:00-13:00 

06.03.21 - 09:00-13:00 

20.03.21 - 09:00-13:00 

17.04.21 - 09:00-13:00 

15.05.21 - 09:30-12:30 

15.05.21 - 14:00-16:00 Prof GR 110,200,220,230,240,400,910 

O Património cultural é tudo aquilo que nos identifica, quer como pessoas únicas 

quer como cidadãos de um local, de um país ou do mundo inteiro. Ele não existe 

por si, implica sempre uma seleção. De imutável e perene transformou-se, 

atualmente, em algo cada vez mais abrangente, em constante mudança e, por 

isso, vulnerável. Não podendo salvaguardar tudo, a sua preservação depende do 

que TODOS NÓS escolhemos ser importante, num mundo globalizado, intercultural 

e sustentável; e do modo como nele intervimos, enquanto cidadãos com pleno 

direito a participar na vida cultural, mas também do que permitimos que outros 

façam, por desconhecimento ou indiferença... Sendo a escola um local privilegiado 

para a educação patrimonial (transversal e articulável com os currículos) será, 

pois, essencial que mais professores “aprendam a ensinar” algo tão atual, 

dinâmico e identitário. 

Formadora: Susana Bicho 20 

https://forms.gle/3tj91cfhCXn5w2Qp9 Inscrição: €45,00 
 

Curso de formação 

(25h) 

online 

91 

Desenvolvimento sustentável – práticas 

em sala de aula de cariz CTS-A (Ciência-

Tecnologia-Sociedade e Ambiente) * 

 

 

 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109807/20 

12.02.21 -  17:30-19:30 (S) 

18.02.21 – 17:00-19:00 (A)  

19.02.21 - 17:00-19:30 (A)  

20.02.21 -10:00-12:00 (S) 

23.02.21 - 18:00-19:00 (S)  

24-26.02.21 (2,5h assíncron) 

27.02.21 -  10:00-12:00 (S) 

05.03.21 - 17:30-19:30 (S) 

 08.03.21 - 17:00-20:00 (A) 

12.03.21 - 18:00-19:00 (S) 

15.03.21 - 17:00-20:00 (A) 

20.03.21 - 10:00-12:00 (S) (DCP) Prof GR 100, 110 

Confrontamo-nos com um quadro de profundas mudanças ao nível dos 

conhecimentos científico e tecnológico, que exercem um impacte relevante na 

sociedade e no ambiente, influenciando a vida da comunidade escolar.  

 Perante o rápido crescimento da “tecnociência”, começa a colocar-se em causa a 

própria existência humana. Face a este progresso da ciência/tecnologia, assiste-se 

cada vez mais a uma necessidade urgente de atuarmos ambientalmente, fazendo 

todo o sentido relevar o Ambiente nas relações da Ciência/Tecnologia/Sociedade 

(CTS-A).  

A Educação Ambiental (EA) constitui-se como uma estratégia de ação fundamental 

para a resolução de problemas ambientais, passando por uma prática educativa 

bem delineada e objetiva, numa profunda transformação do comportamento do 

ser humano proporcionando mudanças de valores e atitudes, assumindo-se como 

um sinónimo de educação para o desenvolvimento sustentável. 

Formadora: Carina Centeno 20 

https://forms.gle/j9nQ9y12sJqwEVT67 Inscrição: €45,00 
 

 

https://forms.gle/3tj91cfhCXn5w2Qp9
https://forms.gle/j9nQ9y12sJqwEVT67


 

 
Centro de Formação de Associação de Escolas Beira Mar 

 

Plano de Formação 2019/21 
Aprovado em reunião do Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica de 31 de julho de 2019 

 

* 1. Eixo estratégico “Promoção do sucesso escolar”: ações no âmbito da implementação deste Programa 

**** Eixo estratégico “Plano de Transição Digital”: ações no âmbito da implementação deste Programa 

***** Eixo estratégico “Plano Nacional das Artes”: ações no âmbito da implementação deste Programa 
página 8  

Escola Sede: Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz ● Rua Cristina Torres ● 3080-210 Figueira da Foz 
Tel. 233 401 050 ● E-mail: cfaebeiramar@escff.pt ● NIF 600 011 607 

 

 

Ações de formação | Pessoal docente | janeiro a julho, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
  

Curso de formação 

(25h) 

online 

59.

2 

Avaliar na aula de Filosofia * 

 

 

 

CCPFC/ACC-104154/19 

12.02.21 - 18:30-20:30 

13.02.21 - 09:00-13:00 

26.02.21 - 18:30-20:30 

27.02.21 - 09:30-12:30 

05.03.21 - 18:30-20:30 

06.03.21 - 09:00-13:00 (DCP) Prof GR 410 

Avaliar as aprendizagens é uma tarefa inerente à atividade docente. É, de resto, 

um dos aspetos que mais impacto tem não apenas no percurso académico dos 

alunos como no próprio processo de aprendizagem. Contudo, o impacto da 

avaliação depende crucialmente da adequação dos instrumentos de avaliação ao 

que se pretende avaliar. Assim, instrumentos de avaliação mal concebidos 

resultam em informação errada e levam a decisões didático-pedagógicas 

inadequadas, ao passo que instrumentos de avaliação válidos e fiáveis fornecem a 

informação relevante e necessária para a melhoria e eficácia dos processos ensino 

e de aprendizagem. Dado que a formação em avaliação — e em particular a 

formação em avaliação na disciplina de Filosofia, com a sua especificidade — é 

bastante menos frequente do que seria necessário, a presente ação de formação 

visa contribuir para satisfazer tal necessidade. 

Formadores: Aires Almeida, Isabel Bernardo e Sérgio Lagoa 25 

https://forms.gle/8QVe58aWkP8kVVeb6 Inscrição: €40,00 (APF)/€55,00 
 

Curso de formação 

(12h) 

online 

69 

Literacia dos Oceanos numa abordagem 

interdisciplinar – apoio ao planeamento de 

atividades. * 

CCPFC/ACC-107804/20 

20.02.21 - 09:00-13:00 

27.02.21 - 09:00-13:00 

06.03.21 - 09:00-13:00 

EI, Prof EB e ES e Ed Esp 

A Literacia dos Oceanos é “a compreensão da influência do oceano no Homem, e a 

nossa influência sobre o oceano”. 

Na Europa, tal como no resto do mundo, o Oceano tem um papel vital. Mais de 

16% da população europeia vive em zonas costeiras; 90% de todo o comércio 

externo da UE passa por mar; e os armadores europeus controlam quase 40% da 

frota mundial. Compreender o oceano e as suas dinâmicas é vital para dinamizar a 

“economia azul” e proteger os recursos marinhos.  

Neste contexto, torna-se imprescindível a implementação de uma estrutura 

educacional verdadeiramente eficaz e capaz de potenciar os jovens para serem 

cidadãos-ativos., e tal só será possível com uma abordagem integrada, 

interdisciplinar e transdisciplinar do sistema.  

A aquisição de uma linguagem adequada (Português e Línguas estrangeiras), a 

aplicação de estratégias com impacto económico (matemática), o impacto das 

tomadas-de-decisão (História), a dinâmica espacial dos processos (geografia) e a 

implementação de soluções criativas (Educação artística) vivem da matriz de 

disciplinas que a escola oferece aos jovens. Transdisciplinar no sentido de que 

deverá ser introduzida a articulação das disciplinas de forma a capacitar os jovens 

para a produção de resultados eficazes e realistas. 

Formadores: Zara Teixeira, Cláudia Moreira,  Tiago Verdelhos, Susana França (Universidade de  Coimbra) 20 

https://forms.gle/mcFkoXgtHySMr5sg9  

 

https://forms.gle/8QVe58aWkP8kVVeb6
https://forms.gle/mcFkoXgtHySMr5sg9
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Curso de formação 

(25h) 

online 

64 

Descartes e Hume luz da teoria do 

conhecimento como crença verdadeira e 

justificada * 

CCPFC/ACC-104858/19 

27.02.21 – 09:00-13:30 

06.03.21 – 09:00-13:00 

(8h assíncronas) 

13.03.21 – 09:00-13:00 

20.03.21 – 09:00-13:30 (DCP) Prof GR 410 

A Filosofia do Conhecimento ou Epistemologia constitui uma das área nucleares da 

Filosofia, estabelecendo bases que possibilitam desenvolver nos alunos capacidades 

de identificação, análise e avaliação do conhecimento. Nesse sentido, é 

fundamental uma lecionação rigorosa, cuidada e atrativa, que possibilite o acesso e 

a compreensão dos problemas, teorias e argumentos mais importantes da 

atividade do conhecer de modo a possibilitar uma transição e aplicação prática dos 

mesmos à realidade quotidiana. Esta ação visa, precisamente, fornecer aos 

docentes meios, técnicas e conhecimentos que lhes permitam lecionar a unidade 

epistémica de forma prática, crítica e reflexiva. 

Nesta ação far-se-á a aplicação da teoria do conhecimento, enquanto crença 

verdadeira justificada, às propostas de R. Descartes e D. Hume, que funcionarão 

como casos de estudo da mesma. 

Formador: Artur Galvão 20 

https://forms.gle/shyzR8LPq4fJqjZ77
 

Inscrição: €60,00 (APF)/€80,00 
 

Curso de formação 

(25h) 

online 

56.2 

A Filosofia no currículo do Ensino 

secundário * 

 

 

 

CCPFC/ACC-104385/19 

12.03.21 – 18:30-20:30 

13.03.21 – 09:30-12:30 

19.03.21 – 18:30-21:00 

(8h assíncronas) 

20.03.21 – 09:30-13:00 

09.04.21 – 18:30-21:00 

10.04.21 – 09:00-12:30 (DCP) Prof GR 410 

A Filosofia é determinante no desenvolvimento do aluno como agente 

transformador de si e do mundo, dotado de uma forte consciência epistémica, 

ética, política e estética. Para se alcançar este objetivo, a gestão do currículo tem 

de ser centrada numa aprendizagem pensada face ao Perfil dos alunos à saída da 

escolaridade obrigatória e à crescente hibridização dos espaços e tempos de 

aprendizagem. Além disso, e tendo em conta as orientações do Currículo do Ensino 

Básico e Secundário, é necessário produzir recursos didáticos que incorporem a 

avaliação formativa numa lógica de avaliar para aprender. Por fim, ao propor-se 

uma formação na modalidade de e-learning, pretende-se: abranger docentes em 

exercício num território mais alargado e familiarizar os docentes com suportes 

digitais, criando um ambiente de aprendizagem similar ao que pode ser 

desenvolvido com os alunos. 

Formadores: Isabel Bernardo, Sérgio Lagoa e Teresa Morais 20 

https://forms.gle/zKkrgeraRuzDcPBaA
 

Inscrição: €45,00 (APF)/€60,00 

 

https://forms.gle/shyzR8LPq4fJqjZ77
https://forms.gle/zKkrgeraRuzDcPBaA
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Curso de formação 

(12h) 

online 

94 

Professor e Artista: práticas colaborativas 

em sala de aula ***** 

CCPFC/ACC-109734/20 

03.04.21 - 10:00-13:00 

10.04.21 - 10:00-13:00 

17.04.21 - 10:00-13:00 

24.04.21 - 10:00-13:00 Prof GR 200, 400, 410, 600 

Vamos juntar artistas e professores, com o objetivo de proporem e desenvolverem 

experiências pedagógicas em contexto de sala de aula. O que é que podemos fazer 

para tornar os conteúdos programáticos mais relevantes para os alunos, 

relacionando-os com os seus universos, experiências e questões? Será que 

poderemos desenvolver novas estratégias para ensinar conteúdos específicos? 

Poderemos alternar metodologias de ensino: entre um ensino transmissivo e um 

ensino que ensina aprendendo e em que se aprende participando? O curso 

pretende explorar o potencial de uma colaboração entre professor e artista em 

respostas a estas questões. 

Este curso surge como uma resposta às constantes necessidades de formação do 

pessoal docente, com a realização de ações de formação de qualidade, de carácter 

transdisciplinar no âmbito das práticas artísticas aplicáveis aos conteúdos do 

programa curricular do ensino básico e secundário. As exigências da escola dos 

dias de hoje pedem ainda uma articulação e colaboração entre docentes, de várias 

disciplinas, numa relação de cooperação e cultura de equipa. 

Formadoras: Sofia Cabrita e Maria Gil 20 

https://forms.gle/bLCwPyYELuCfx1DP9 Inscrição: €30,00 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

online 

98 

Arte e Matemática ***** 

 

 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109733/20 

16.04.21 - 18:30-19:30 

17.04.21 - 09:30-12:30 

24.04.21 - 09:30-12:30 

08.05.21 - 09:30-12:30 

15.05.21 - 09:30-12:30 

22.05.21 - 09:30-12:30 

29.05.21 - 09:30-12:30 

05.06.21 - 09:30-12:30 

19.06.21 - 09:30-12:30 (DCP) Prof 230, 240, 500, 600 

No contexto da mais recente investigação científica interdisciplinar sobe a obra de 

Almada Negreiros, foram desenvolvidas múltiplas ferramentas pedagógicas de 

aplicação acessível e versátil. O que foi feito a partir da obra plástica do referido 

autor modernista refletiu-se em múltiplos autores portugueses e internacionais, no 

âmbito do abstracionismo geométrico. 

Apresentaremos conteúdos das disciplinas de EV e Matemática que são 

diretamente relacionáveis com uma seleção de obras de vários autores 

particularmente significativos neste contexto. As obras serão elencadas com os 

respetivos conteúdos, bem como as possíveis abordagens pedagógicas em sala de 

aula. 

Formador: Francisco Xavier Henriques 20 

https://forms.gle/UqvqoygiknvJseGg6 Inscrição: €45,00 

 

https://forms.gle/bLCwPyYELuCfx1DP9
https://forms.gle/UqvqoygiknvJseGg6
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Curso de formação 

(25h) 

online 

57.3 

O conceito de arte: as diferentes 

propostas de definição * 

 

CCPFC/ACC-105509/19 

16.04.21 - 18:30-20:30 

17.04.21 - 09:30-12:30 

(15h assíncronas) 

23.04.21 - 18:30-20:30 

24.04.21 - 09:30-12:30 (DCP) Prof GR 300, 400, 410 e 600 

A compreensão, a discussão e a utilização de diferentes conceções de arte faz 

explícita parte dos conhecimentos e capacidades elencados nas Aprendizagens 

Essenciais (AE) de diversas disciplinas do ensino secundário: a definição de arte é 

um dos temas das AE de Filosofia; as diferentes conceções de arte são objeto de 

compreensão nas AE de História da Cultura e das Artes; a especificidade da 

literatura perante outras formas de arte é referida nas AE de Literatura Portuguesa; 

a reflexão crítica e concetual sobre diferentes cânones artísticos estão nas AE de 

Desenho A. Assim, esta ação visa apetrechar melhor os docentes para um 

verdadeiro trabalho interdisciplinar e também a proporcionar aos alunos um 

desenvolvimento mais eficaz da sua sensibilidade estética e artística, que é uma 

das áreas de competências do perfil dos alunos. 

Formador: Aires Almeida 25 

https://forms.gle/9ep4NL6WwfrTTofq5
 

Inscrição: €65,00 (APF)/€75,00 
 

Oficina de formação 

(12+12h) 

online 

67.

2 

Autonomia e Flexibilidade Curricular: 

Operacionalização por meio de 

Metodologias Ativas * 

CCPFC/ACC-109665/20 

19.04.21 - 18:00-20:30 

26.04.21 - 18:00-20:30 

17.05.21 - 18:00-20:00 

29.05.21 - 09:30-12:30 

14.06.21 - 18:00-20:00 EI, Prof 1.º e 2.º Ciclos EB e Ed Esp 

O Decreto-Lei n.º 55/2018 institucionalizou a Autonomia e Flexibilidade Curricular. 

O trabalho subjacente a esta ação tem a intenção de mobilizar e suscitar reflexões 

sobre a relevância da implementação da AFC de maneira articulada à sua 

operacionalização por meio de metodologias ativas de ensino, aprendizagem e 

avaliação. 

É de sublinhar que para que haja o desenvolvimento das competências 

estabelecidas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, de maneira 

que sejam realizadas aprendizagens significativas, devemos “repensar o estatuto 

dos alunos e dos professores no âmbito dos projetos de educação escolar, bem 

como o estatuto do património de informações, instrumentos, procedimentos e 

atitudes que constitui a referência do trabalho a promover numa sala de aula” 

(Cosme, 2018, p. 8). É neste sentido que esta ação é pertinente, uma vez que visa 

refletir sobre a conceção de ensino, aprendizagem e avaliação subjacente à AFC. 

Apresentaremos, com base no documento o Perfil dos Alunos à saída da 

escolaridade obrigatória, propostas de ação pedagógica - metodologias ativas de 

ensino, aprendizagem e avaliação. 

Formadora: Louise Lima (Universidade do Porto) 20 

https://forms.gle/aKHJsrHGFd7VE3Bx8 Inscrição: €30,00 
 

 

https://forms.gle/9ep4NL6WwfrTTofq5
https://forms.gle/aKHJsrHGFd7VE3Bx8
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Curso de formação 

(13h) 

online 

96 

Congresso CFAE Beira Mar 2021 * 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

07.05.21 - 18:00-20:30 

08.05.21 - 09:00-13:00 

14.05.21 - 18:00-20:30 

15.05.21 - 09:00-13:00 EI, Prof EB e ES e Ed Esp 

Neste Congresso, procuraremos refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem e 

o desenvolvimento pessoal e profissional, capacitar os docentes para práticas que 

respondam às necessidades dos alunos do século XXI, proporcionar aos professores 

ferramentas e informação que lhes permitam reorganizar as suas metodologias de 

trabalho e refletir sobre as tecnologias, a sua integração nos contextos educativos e 

o seu impacto na prática, repensando processo de ensino-aprendizagem em função 

dos Media Digitais. 

Contaremos, uma vez mais, com Oradores nacionais e internacionais de referência. 

Formadores: Vários 800 

https://forms.gle/2YkQ9nQCJxZpaoiY6
 

Inscrição: €20,00 
 

Curso de formação 

(25h) 

online 

62 

Questões de Ética Prática: Diálogos 

Interdisciplinares II * 

 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-108890/20 

07.05.21 - 18:30-20:30 

08.05.21 - 09:30-12:30 

14.05.21 - 18:30-20:30 

15.05.21 - 09:30-12:30 

(5h assíncronas) 

21.05.21 - 18:30-20:30 

22.05.21 - 09:30-12:30 

28.05.21 - 18:30-20:30 

29.05.21 - 09:30-12:30 (DCP) Prof 300, 330, 410, 420, 430, 520 

O Perfil do Aluno pretende que os alunos “mobilizam valores e competências que 

lhes permitam (...) tomar decisões livres e fundamentadas sobre questões éticas e 

dispor de uma capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável”. 

O debate de questões de ética prática constitui-se como uma oportunidade para 

este desiderato (presentes não só nos módulos finais dos 10.º e 11.º anos de 

Filosofia, mas também em disciplinas como Inglês (Questões de Bioética), Biologia 

e Geologia (Biodiversidade; Reprodução), Geografia A (População; Recursos 

Naturais), Economia (Distribuição dos Rendimentos) e Português, podendo ser a 

ponte para DAC’s ou Projetos de Cidadania. A formação justifica-se, assim, pela 

necessidade de dotar os professores de competências que lhes permitam debater 

questões de ética prática de forma profícua com os seus alunos. 

Formador: Manuel João Pires 25 

https://forms.gle/DeGCkjSadcJJZ25v9 Inscrição: €60,00 (APF)/€80,00 
 

Curso de formação 

(25h) 

EBI Pereira 

75 

A reutilização de materiais na sala de aula 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-106755/19 

21.05.21 - 18:00-22:00 

22.05.21 - 09:00-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:00 

29.05.21 - 09:00-13:00 

29.05.21 - 14:00-17:00 

05.06.21 - 09:00-13:00 

05.06.21 - 14:00-17:00 Prof 100, 110, 240, 250, 530, 600 

Esta ação procura ajudar a colmatar a necessidade de formação na área de 

expressões. Por outro lado, procurar-se-á que sirva como alerta para o 

consumismo desenfreado, que é prática muito comum em professores e alunos. 

Serão fornecidas novas pistas aos docentes (os quais necessitam continuamente de 

materiais de trabalho), para que que, com relativa facilidade, reutilizem recursos 

e/ou aproveitem “sobras” ou “desperdícios”, assim contribuindo simultaneamente 

para uma redução dos resíduos e para uma grande economia em materiais. 

Formadora: Ana Filomena Jacob 20 

https://forms.gle/L2a2kECv2xpaaRaJ6  

 

https://forms.gle/2YkQ9nQCJxZpaoiY6
https://forms.gle/DeGCkjSadcJJZ25v9
https://forms.gle/L2a2kECv2xpaaRaJ6
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Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Curso de formação 

(18h) 

online 

99 

Lugares da Infância: Filosofia, Arte e 

Cidadania ***** 

 

CCPFC/ACC-109798/20 

12.06.21 - 09:00-13:00 

19.06.21 - 09:00-13:00 

26.06.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 14:00-16:00 (DCP) Prof 100, 110 

Tanto na escola como noutros lugares de aprendizagem, tendemos a olhar a 

criança como um ser incompleto e a entender a infância como a primeira etapa da 

vida. A ideia de infância é deduzida a partir de uma falta ou de uma incompletude. 

Por essa razão, programamos as aprendizagens em função do ano escolar, por 

etapas, numa ordem cronológica do tempo. Mas, ao considerar–se a criança desse 

ponto de vista, dificilmente se consegue apreendê-la na sua diferença ou 

singularidade. Alternativamente, pretende–se, nesta formação, apreender a 

criança a partir do que ela já é, como abertura ao novo, ao desconhecido, ao 

inesperado e ao diferente. 

Formadora: Rita Pedro 20 

https://forms.gle/d6CfFYX8ELLKe1Uf8 Inscrição: €35,00 
 

Curso de formação 

(25h) 

Local a designar 

97 

Atletismo de A a Z * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

22.05.21 - 09:30-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:30 

29.05.21 - 09:30-13:00 

29.05.21 - 14:00-17:30 

05.06.21 - 09:30-13:00 

05.06.21 - 14:00-17:30 

12.06.21 - 09:00-13:00 (DCP) Prof 260, 620 

O atletismo é uma modalidade desportiva extremamente rica no seu reportório de 

movimentos de base e que proporciona às crianças e aos jovens um 

desenvolvimento motor, também ele muito rico e transversal a todas as 

modalidades desportivas (correr, saltar e lançar). Por outro lado, é uma 

modalidade cuja prática em contexto de estado de emergência (COVID-19 ou 

semelhante), pode ser efetuada com um baixo grau de risco e com ligeiras 

alterações na sua dinâmica. No entanto, é ainda muitas vezes um conteúdo pouco 

privilegiado, abordado superficialmente, devido a falhas na formação inicial dos 

professores, apesar de, atualmente, a grande maioria das escolas estar 

razoavelmente equipadas para a abordagem plena dos conteúdos constantes no 

programa dos vários anos de escolaridade. 

Assim, pretende-se capacitar os professores com ferramentas específicas e 

especiais da construção do conhecimento na modalidade, para uma abordagem 

dos seus diversos conteúdos em contexto de aula, e/ou treino, do Desporto Escolar. 

Formadores: José Pimentel da Silva e Fonseca Antunes 20 

https://forms.gle/cK6xFGo9RSJXeJ2Q8 Inscrição: €45,00 

 

https://forms.gle/d6CfFYX8ELLKe1Uf8
https://forms.gle/cK6xFGo9RSJXeJ2Q8
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Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25h25h) 

Local e modo de realização 

a designar 

46.

1 

Plano de Transição Digital **** 

(Nível 1) 

 

 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

22.05.21 - 09:00-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:00 

29.05.21 - 09:00-13:00 

19.06.21 - 09:00-13:00 

26.06.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 14:00-16:00 EI, Prof EB e ES e Ed Esp  

A capacitação digital dos docentes é determinante para o desenvolvimento de 

modelos inovadores associados aos processos de ensino e de aprendizagem. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 que aprova o Plano de Ação para 

a Transição Digital prevê um investimento nas competências digitais (CD) dos 

docentes e dos formadores. Considera-se, assim, fundamental que os docentes 

desenvolvam a CD necessária para poderem exercer uma cidadania ativa e usar as 

tecnologias digitais em contexto profissional, pedagógico e didático, promovendo, 

posteriormente, o desenvolvimento da CD dos alunos Integrada num plano de 

formação em 3 níveis de proficiência digital, esta formação estrutura-se com base 

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formador: Pedro Alberto 20 

Link a divulgar  
 

Oficina de formação 

(25h25h) 

Local e modo de realização 

a designar 

47.

1 

Plano de Transição Digital **** 

(Nível 2) 

 

 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

22.05.21 - 09:00-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:00 

29.05.21 - 09:00-13:00 

19.06.21 - 09:00-13:00 

26.06.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 14:00-16:00 EI, Prof EB e ES e Ed Esp  

A capacitação digital dos docentes é determinante para o desenvolvimento de 

modelos inovadores associados aos processos de ensino e de aprendizagem. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 que aprova o Plano de Ação para 

a Transição Digital prevê um investimento nas competências digitais (CD) dos 

docentes e dos formadores. Considera-se, assim, fundamental que os docentes 

desenvolvam a CD necessária para poderem exercer uma cidadania ativa e usar as 

tecnologias digitais em contexto profissional, pedagógico e didático, promovendo, 

posteriormente, o desenvolvimento da CD dos alunos Integrada num plano de 

formação em 3 níveis de proficiência digital, esta formação estrutura-se com base 

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formador: Ricardo Pinto 20 

Link a divulgar  
 

Oficina de formação 

(25h25h) 

Local e modo de realização 

a designar 

48.

1 

Plano de Transição Digital **** 

(Nível 3) 

 

 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

22.05.21 - 09:00-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:00 

29.05.21 - 09:00-13:00 

19.06.21 - 09:00-13:00 

26.06.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 14:00-16:00 EI, Prof EB e ES e Ed Esp  

A capacitação digital dos docentes é determinante para o desenvolvimento de 

modelos inovadores associados aos processos de ensino e de aprendizagem. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 que aprova o Plano de Ação para 

a Transição Digital prevê um investimento nas competências digitais (CD) dos 

docentes e dos formadores. Considera-se, assim, fundamental que os docentes 

desenvolvam a CD necessária para poderem exercer uma cidadania ativa e usar as 

tecnologias digitais em contexto profissional, pedagógico e didático, promovendo, 

posteriormente, o desenvolvimento da CD dos alunos Integrada num plano de 

formação em 3 níveis de proficiência digital, esta formação estrutura-se com base 

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formador: Artur Freitas 20 

Link a divulgar  
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Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25h25h) 

Local e modo de realização 

a designar 

46.

2 

Plano de Transição Digital **** 

(Nível 1) 

 

 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

22.05.21 - 09:00-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:00 

29.05.21 - 09:00-13:00 

19.06.21 - 09:00-13:00 

26.06.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 14:00-16:00 EI, Prof EB e ES e Ed Esp  

A capacitação digital dos docentes é determinante para o desenvolvimento de 

modelos inovadores associados aos processos de ensino e de aprendizagem. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 que aprova o Plano de Ação para 

a Transição Digital prevê um investimento nas competências digitais (CD) dos 

docentes e dos formadores. Considera-se, assim, fundamental que os docentes 

desenvolvam a CD necessária para poderem exercer uma cidadania ativa e usar as 

tecnologias digitais em contexto profissional, pedagógico e didático, promovendo, 

posteriormente, o desenvolvimento da CD dos alunos Integrada num plano de 

formação em 3 níveis de proficiência digital, esta formação estrutura-se com base 

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formador: Francisco Moço 20 

Link a divulgar  
 

Oficina de formação 

(25h25h) 

Local e modo de realização 

a designar 

47.

2 

Plano de Transição Digital **** 

(Nível 2) 

 

 

 

CCPFC/ACC | Em acreditação 

22.05.21 - 09:00-13:00 

22.05.21 - 14:00-17:00 

29.05.21 - 09:00-13:00 

19.06.21 - 09:00-13:00 

26.06.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 09:00-13:00 

10.07.21 - 14:00-16:00 EI, Prof EB e ES e Ed Esp  

A capacitação digital dos docentes é determinante para o desenvolvimento de 

modelos inovadores associados aos processos de ensino e de aprendizagem. A 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 que aprova o Plano de Ação para 

a Transição Digital prevê um investimento nas competências digitais (CD) dos 

docentes e dos formadores. Considera-se, assim, fundamental que os docentes 

desenvolvam a CD necessária para poderem exercer uma cidadania ativa e usar as 

tecnologias digitais em contexto profissional, pedagógico e didático, promovendo, 

posteriormente, o desenvolvimento da CD dos alunos Integrada num plano de 

formação em 3 níveis de proficiência digital, esta formação estrutura-se com base 

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formador: Sérgio Nogueira 20 

Link a divulgar  
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Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

AFCD 

(6h) 

online 

190 
Escrever como Abraçar * 

 

06.01.21 - 15:30-17:30  

13.01.21 - 15:30-17:30 

20.01.21 - 15:30-17:30 Prof AE Mira, Prof Bibliotecas Escolares 

“Escrever é o momento em que o desassossego se transforma em calma pura. Para 

mim, escrever é isto. É ler muito, pensar muito, pesar as palavras muito, para que a 

mensagem passe, fácil e limpa. Para que, com o caderno de notas ou com o 

computador, eu consiga um grau verdadeiramente significativo de comunicação 

com alguém. Algo que, afinal, se resolveria de forma muito mais simples e, talvez 

também, mais inteligente, com um abraço”. 

Formadora: Raquel Patriarca 30 

https://forms.gle/pBhz6NqdGG9nxuQE7
 

 
 

AFCD 

(6h) 

online 

252 

O estado da Arte * 

 

 

 

 

11.01.21 - 21:00-22:00  

12.01.21 - 21:00-22:00  

18.01.21 - 21:00-22:00  

19.01.21 - 21:00-22:00 

25.01.21 - 21:00-22:00 

26.01.21 - 21:00-22:00  Prof 410 

Sessão 1 Filosofia e Neurociência: uma reflexão metodológica, por Steven Gouveia 

Sessão 2 Filosofia e Neurociência: uma reflexão metodológica, por Steven Gouveia 

Sessão 3 Ética do altruísmo eficaz, por Steven Gouveia 

Sessão 4 Ética do voto, por Steven Gouveia 

Sessão 5 Filosofia da ciência, por Artur Galvão 

Sessão 6 Filosofia da ciência, por Artur Galvão 

Formador: Artur Ilharco Galvão 30 

http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php
 

Inscrição: €22,00 (APF)/€27,00 
 

AFCD 

(3h) 

online 

254.2 
Avaliação externa em Filosofia * 

 23.01.21 – 09:30-12:30  

Prof 410 

Tratar-se-ão os seguintes temas: 

. O processo de elaboração de provas de avaliação externa 

. Decisões técnicas subjacentes à elaboração das provas. 

. Análise dos resultados de 2020 

. Formação de itens de avaliação e complexidade das provas. 

. Discussão. 

Formadora: Paula Simões, IAVE (Diretora de Serviços de Avaliação Externa) 100 

http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php
 

 
 

AFCD 

(3h) 

Biblioteca ES Mira 

191 
O contador de histórias * 

 03.02.21 - 15:00-18:00  

Prof AE Mira, Prof Bibliotecas Escolares 

Porque contamos histórias? Porque é que elas se tornam veículos de transporte de 

mensagens de humanidade? Como torná-las instrumentos de aglutinação de 

grupos multiculturais e intergeracionais? Como as tornar pungentes e 

inesquecíveis? 

Não fomos nós a inventar os contos populares e a maioria dos contos de autor 

pertencem a outros autores que não nós mesmos. 

Mas podemos ser a voz e o corpo, o movimento e a cor, o olhar e os silêncios que os 

irão iluminar com diferentes matizes. 

Formadoras: Maria do Rosário Figueiredo e Sofia Souto Moniz 16 

https://forms.gle/3LCbvJN1bygXsgT37
 

 

 

https://forms.gle/pBhz6NqdGG9nxuQE7
http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php
http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/index.php
https://forms.gle/3LCbvJN1bygXsgT37
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Cronograma |N.º 

formandos 
  

AFCD 

(3h) 

Biblioteca ES Mira 

192 

Brinquedo e brincadeiras da cultura 

popular * 

 
24.02.21 - 15:00-18:00  

Prof AE Mira, Prof Bibliotecas Escolares 

Além de divertir e incentivar o intercâmbio entre as culturas de um lugar (tais como 

saberes, modos de vida, palavras com significados diferentes, paisagens e muitas 

outras coisas), a prática de um repertório de danças, cantos, ritmos, brinquedos e 

brincadeiras provenientes da Cultura Popular tem como função instruir, socializar, 

desinibir, propagar a cultura, perpetuar raízes e estimular a capacidade criativa e 

motora. 

Uma simples brincadeira, por exemplo, permite o contacto com os hábitos e 

costumes de um povo, ao mesmo tempo que promove a importância do trabalho 

em grupo. 

Formadores: Maria do Rosário Figueiredo e Alexander Lima 25 

https://forms.gle/iNypSQjwq6GEeB7b6
 

 
 

AFCD 

(4h) 

online 

256 

Desporto sem limites: atletismo adaptado 

* 

 
13.03.21 – 09:00-13:00  

Prof 110, 260, 620, 910 

O desporto permite às pessoas com deficiência descobrirem as suas 

potencialidades, superar os seus limites, ultrapassarem barreiras impostas pela 

sociedade e aumentarem as suas relações sociais - assim, é importante sensibilizar 

os professores para a importância da prática do atletismo adaptado para as 

pessoas com deficiência, aos níveis físico, social e psicológico. 

Formadores: Eduarda Coelho e Fonseca Antunes 30 

https://forms.gle/fYuD42QEiV1wrPsa9
 

 
 

 

 

 

 

https://forms.gle/iNypSQjwq6GEeB7b6
https://forms.gle/fYuD42QEiV1wrPsa9
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Cronograma |N.º 

formandos 
 

Curso de formação 

(15h) 

Local a designar ou online 

(a definir) 

202.1 

Trabalhar em Equipa 

 

DGAE/422/2019 

15.02.20 - 09:00-13:00 

15.02.20 - 14:00-17:30 

17.02.20 - 09:00-13:00 

17.02.20 - 14:00-17:30 Assistentes Operacionais UO CFAE Beira Mar 

Os objetivos a atingir são explicar a importância do trabalho em equipa, participar 

no trabalho como membro de uma equipa. 

Os conteúdos a abordar são: Vantagens / dificuldades do trabalho em equipa 

• Factores pessoais (Auto-estima, factores motivacionais e realização pessoal e 

profissional 

• Factores relacionais (rigor/objectividade, eficácia e assertividade, empatia e 

disponibilidade, capacidade de partilhar, cooperar e acompanhar e capacidade de 

resolução de conflitos e de situações geradoras de ansiedade) 

• Factores organizacionais (ambientes propícios à colaboração e entreajuda e 

capacidade de entender melhor os objetivos e necessidades de cada interlocutor) 

Formador: Alexandre Almeida 20 

https://forms.gle/u8t1XbGsFy8yza9q7  
 

Curso de formação 

(15h) 

Local a designar ou online 

(a definir) 

202.2 

Trabalhar em Equipa 

 

DGAE/422/2019 

18.02.20 - 09:00-13:00 

18.02.20 - 14:00-17:30 

19.02.20 - 09:00-13:00 

19.02.20 - 14:00-17:30 Assistentes Técnicos UO CFAE Beira Mar 

Os objetivos a atingir são explicar a importância do trabalho em equipa, participar 

no trabalho como membro de uma equipa. 

Os conteúdos a abordar são: Vantagens / dificuldades do trabalho em equipa 

• Factores pessoais (Auto-estima, factores motivacionais e realização pessoal e 

profissional 

• Factores relacionais (rigor/objectividade, eficácia e assertividade, empatia e 

disponibilidade, capacidade de partilhar, cooperar e acompanhar e capacidade de 

resolução de conflitos e de situações geradoras de ansiedade) 

• Factores organizacionais (ambientes propícios à colaboração e entreajuda e 

capacidade de entender melhor os objetivos e necessidades de cada interlocutor) 

Formador: Alexandre Almeida 20 

https://forms.gle/GSTjtMVQVFxuVhhs9  
 

Curso de formação 

(15h) 

Local a designar ou online 

(a definir) 

203 

Comunicação com Crianças e Jovens 

 

DGAE/423/2019 

25.03.20 - 09:00-13:00 

25.03.20 - 14:00-17:30 

26.03.20 - 09:00-13:00 

26.03.20 - 14:00-17:30 Assistentes Operacionais UO CFAE Beira Mar 

Os objetivos a atingir são: enunciar os principais conceitos, tipos e formas de 

comunicação, reconhecer a importância da linguagem nos processos de 

comunicação, reconhecer a prática pedagógica como processo de comunicação 

com crianças e jovens e identificar as principais competências para uma 

comunicação eficaz com crianças e jovens. 

Os conteúdos a abordar são:  

• Comunicação - definição e conceitos 

• Tipos e formas de comunicação (comunicação verbal e comunicação não-verbal) 

• Comunicação e linguagem (importância da linguagem, linguagem como veículo 

de comunicação e contextos da comunicação) 

• Comunicação na criança e no jovem (na interação com os pares, na interação 

adulto/criança, na relação pais/filhos e a importância do envolvimento parental na 

comunicação e nos grupos de referência) 

• Competências para uma comunicação eficaz e barreiras à comunicação 

(assertividade, escuta ativa, auto-imagem, clareza de expressão, transparência na 

comunicação e saber lidar com as emoções) 

Formador: Alexandre Almeida 20 

https://forms.gle/cfnLH8rdkNhughMY9  

https://forms.gle/u8t1XbGsFy8yza9q7
https://forms.gle/GSTjtMVQVFxuVhhs9
https://forms.gle/cfnLH8rdkNhughMY9
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Ações de formação | Pessoal não docente | janeiro a julho, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Curso de formação 

(15h) 

Local a designar ou online 

(a definir) 

201 

Organização Pessoal e Gestão do Tempo 

 

DGAE/421/2019 

29.03.20 - 09:00-13:00 

29.03.20 - 14:00-17:30 

30.03.20 - 09:00-13:00 

30.03.20 - 14:00-17:30 Assistentes Técnicos UO CFAE Beira Mar 

Os objetivos a atingir são: aplicar as técnicas de organização pessoal e gestão do 

tempo com vista a otimizar o planeamento das actividades e o cumprimento dos 

objetivos 

Os conteúdos a abordar são:  

• Técnicas para inventariação das atividades desenvolvidas 

• Técnicas para análise das atividades desenvolvidas e sua priorização 

• Identificação do potencial de melhoria de cada uma das atividades 

• Regras básicas de organização pessoal 

• Regras fundamentais da gestão do tempo 

• Desenvolvimento de planos de ação de melhoria de desempenho utilizando as 

regras básicas de gestão do tempo e de organização pessoal 

Formador: Alexandre Almeida 20 

https://forms.gle/Y1WZFy1nZPyo3ow28  
 

Curso de formação 

(13h) 

online 

96 

Congresso CFAE Beira Mar 2021 

 

Em acreditação 

07.05.21 - 18:00-20:30 

08.05.21 - 09:00-13:00 

14.05.21 - 18:00-20:30 

15.05.21 - 09:00-13:00 Pessoal Docente e Pessoal Não Docente 

Neste Congresso, procuraremos refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem e 

o desenvolvimento pessoal e profissional, capacitar os docentes para práticas que 

respondam às necessidades dos alunos do século XXI, proporcionar aos professores 

ferramentas e informação que lhes permitam reorganizar as suas metodologias de 

trabalho e refletir sobre as tecnologias, a sua integração nos contextos educativos e 

o seu impacto na prática, repensarndoo processo de ensino-aprendizagem em 

função dos Media Digitais. 

Contaremos, uma vez mais, com Oradores nacionais e internacionais de referência. 

Formadores: Vários 800 

Link a divulgar Inscrição: €20,00 

 

 

https://forms.gle/Y1WZFy1nZPyo3ow28

