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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

AFCD 

(3h) 

Auditório Mira Center, 

Mira 

181.1 

Maus tratos a crianças e jovens: atuação e 

referenciação ** 

 
06.09.21 - 09:00-13:00 

AE Mira 

Formadora: Maria Edite Trinco 25 

https://forms.gle/gM2hKDmjsfb4hVF68  
 

AFCD 

(3h) 

Auditório Mira Center, 

Mira 

181.2 

Maus tratos a crianças e jovens: atuação e 

referenciação ** 

 
06.09.21 - 14:00-18:00 

AE Mira 

Formadora: Maria Edite Trinco 25 

https://forms.gle/wQepnfxbaZjxpC798
 

 
 

AFCD 

(3h) 

Escola Básica Marquês de 

Marialva, Cantanhede 

182 

Comportamentos Suicidários nos 

Adolescentes ** 

 
08.09.21 - 14:00-17:00 

CFAE Beira Mar 

Formadores: José Carlos Santos e Dina Inocêncio 25 

https://forms.gle/W9Vdbc6v3m1dzVAbA
 

 
 

AFCD 

(6h) 

Auditório Mira Center, 

Mira 

281 

Observação, Vigilância e Intervenção em 

ocorrências no espaço escolar ** 

 

25.09.21 - 10:00-13:00 

25.09.21 - 14:00-17:00 

PND (Assistentes Operacionais) AE Mira 

Formador: Carlos Fernandes da Silva 25 

https://forms.gle/pVXpCsozrUHxF21M6
 

 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Figueira Norte + online 

1.3 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109932/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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: João Paulo Martins 14 

  
 

https://forms.gle/gM2hKDmjsfb4hVF68
https://forms.gle/wQepnfxbaZjxpC798
https://forms.gle/W9Vdbc6v3m1dzVAbA
https://forms.gle/pVXpCsozrUHxF21M6
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Marquês de Marialva, 

Cantanhede + online 

1.7 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109932/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 16 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Figueira Mar + online 

2.6 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 14 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

ESJCFF + online 

3.2 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109933/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 16 
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Paião + online 

2.9 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 14 

  
  

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Montemor-o-Velho + 

online 

1.6 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109932/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas num plano de 

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

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formadora: Susana Branco 15 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Lima-de-Faria, 

Cantanhede + online 

2.5 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 15 
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

ESJCFF + online 

1.4 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109932/20 

25.09.21 - 14:00-18:00 (P) 

07.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

27.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 14:00-18:00 (P) 

23.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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: João Paulo Martins 13 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Mira + online 

1.8 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109932/20 

25.09.21 - 14:00-18:00 (P) 

07.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

27.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 14:00-18:00 (P) 

23.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 15 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Figueira Norte + online 

2.7 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 14:00-18:00 (P) 

07.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

27.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 14:00-18:00 (P) 

23.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 15 
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Montemor-o-Velho + 

online 

3.3 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109933/20 

25.09.21 - 14:00-18:00 (P) 

07.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

27.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 14:00-18:00 (P) 

23.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 16 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Figueira Mar + online 

2.10 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 14:00-18:00 (P) 

07.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

27.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 14:00-18:00 (P) 

23.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 14 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Montemor-o-Velho + 

online 

2.12 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 09:00-13:00 (P) 

06.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 14:00-18:00 (P) 

26.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

06.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

11.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

20.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas num plano de 

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

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formadora: Susana Branco 14 
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Marquês de Marialva, 

Cantanhede + online 

2.16 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

25.09.21 - 14:00-18:00 (P) 

07.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

16.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

27.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 14:00-18:00 (P) 

23.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 09:00-13:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 12 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

ESJCFF + online 

1.5 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109932/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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: João Paulo Martins 12 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Mira + online 

2.14 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 16 

  
 



 

 
Centro de Formação de Associação de Escolas Beira Mar 

 

Plano de Formação 2021/23 
Aprovado em reunião do Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica de 18 de março de 2021 

 

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

** Eixo oferta formativa geral: ações relativas às necessidades/prioridades gerais dos docentes das Unidades Orgânicas associadas do CFAE Beira Mar
 

página 7  

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 e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AEZUFF + online 

2.8 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 15 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Gândara Mar, Tocha + 

online 

2.15 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 15 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

ESJCFF + online 

2.11 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 15 
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | setembro a dezembro, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Montemor-o-Velho + 

online 

2.13 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

* 

 

 

 

CCPFC/ACC-109934/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas num plano de 

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

nas competências iniciais do Quadro de Referência DigCompEdu. 

Formadora: Susana Branco 14 

  
 

Oficina de formação 

(25+25h) 

AE Lima-de-Faria, 

Cantanhede + online 

3.4 

Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 * 

 

 

 

 

CCPFC/ACC-109933/20 

02.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

12.10.21 - 18:00-21:00 (O) 

23.10.21 - 09:00-13:00 (P) 

02.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

13.11.21 - 09:00-13:00 (P) 

18.11.21 - 18:00-21:00 (O) 

27.11.21 - 14:00-18:00 (P) Turma constituída 

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 das CD dos alunos integradas 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 14 

  
 

Curso de formação 

(15h) 

online 

58 

Encontro Nacional de Professores de 

Filosofia “Ética, epistemologia e ciência” 

** 

CCPFC/ACC-109933/20 

16.10.21 - 09:00-13:00 (O) 

Sessões síncronas na 

plataforma Moodle: 3h 

Sessões assíncronas: 4h 

23.10.21 - 09:00-13:00 (O) (DCP) Prof GD 410 

Um ensino e aprendizagem por competências implica o desenho de sequências de 

aprendizagem flexíveis, capazes de incorporar a aprendizagem com base em 

trabalho colaborativo, a aprendizagem com investigação guiada e a aprendizagem 

por resolução de problemas. Exigindo uma sólida formação pedagógica, a 

implementação deste tipo de estratégias de aprendizagem também carece de uma 

sólida formação científica dos docentes. Uma formação que ultrapasse a 

informação do manual escolar, que acompanhe o “estado da arte” das mais 

recentes investigações filosóficas e que seja capaz de, perante um problema da 

atualidade, encontrar a relação entre as aprendizagens essenciais, o problema que 

interpela à reflexão e o fundamento científico que garante uma aprendizagem 

filosófica relevante. É neste contexto de desenvolvimento filosófico da 

profissionalidade docente que a APF e a SPF propõem este curso de formação a 

partir de um Encontro Nacional de Professores de Filosofia. 

Formadores: Aires Almeida, Catarina Vale, Isabel Bernardo, Luizete Dias, Sérgio Lagoa  

http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/ENPF_-_Etica_ciencia_e_epistemologia.php  
 

http://apfilosofia.org/sociosv3/eventos/ENPF_-_Etica_ciencia_e_epistemologia.php
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Ações de formação | Pessoal docente e não docente | janeiro a julho, 2021 

Modalidade|Horas|Local 

Formador|Link 

Código CFAE BM|Nome 

Acreditação|Destinatários 

Cronograma |N.º 

formandos 
 

AFCD 

(6h) 

online 

191 

O Trabalho filosófico: partilha de práticas 

** 

 

08.11.21 - 21:00-22:30 

15.11.21 - 21:00-22:30 

22.11.21 - 21:00-22:30 

29.11.21 - 21:00-22:30 GD 410 

Formador: Sérgio Lagoa 
 

https://apfilosofia.org/evento_seminario/ciclo-tematico-o-trabalho-filosofico-partilha-de-praticas-online/
 

 
 

 

https://apfilosofia.org/evento_seminario/ciclo-tematico-o-trabalho-filosofico-partilha-de-praticas-online/

