PLANO DE FORMAÇÃO 2020 – 2ª parte
Setembro – Dezembro 2020
Ações de Longa duração
Ação

Trabalhar a
Inclusão e
Flexibilidad
e
Curricular
na Língua
Inglesa

Modelação
e
Impressão
3D em
contexto
educativo

Objetivos

Destinatário
s

Modalidade
/ Duração

- Preparar docentes para ações
educativas e pedagógicas internacionais;
- Motivar para o trabalho de
diferenciação pedagógica;
- Estimular a reflexão crítica em torno de
métodos de trabalho e estratégias
específicas de sala de aula;
- incentivar o recurso a métodos de
trabalho que integrem as correntes
internacionais que abordam a inclusão e
diferenciação pedagógica
(…)

Docentes dos
Ensinos Básico
e Secundário

25 h
Curso

(Todos os
grupos)

- Desenvolver competências digitais na
área 3D
- Conhecer as ferramentas elementares
Docentes dos
de modelação
grupos 240,
- Conceber aplicabilidade de modelação 530, 550 e 600
e impressão 3D em projetos pedagógicos;
- Conhecer técnicas de modelação de
objetos complexos Preparar um modelo
3D para impressão;
- Utilizar tecnologias de Impressão 3D.

Curso
25 h

Cronograma

Formador
Paulo Martins

12/10/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
14/10/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
19/10/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
21/10/2020 – 19h30 – 21h30 (2
horas)
26/10/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
28/10/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
2/11/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
4/11/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
9/11/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
16/11/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
18/11/2020 – 19h30 – 21h30 (2 horas)
23/11/2020 – 19h30 – 22h30 (3 horas)
Sessão presencial – 21/10
Restantes sessões on-line

23 Outubro - Sessão Presencial (19h
às 21h)
27 e 29 de Outubro (Sessões online 18:30h às 20:30h)
2 a 6 de Novembro (Sessões
assíncrona- 6h)
10 e 12 Novembro ( Sessões online 18:30h às 20:30h )
16 a 20 de Novembro (Sessões
assíncronas- 6h)

Mário Vagarinho

Inscrições
Inscrever-me
nesta ação

Inscrever-me
nesta ação

Tabela formatada

Formatada: Espaçamento entre linhas: simples

(…)

As TIC
como
potenciado
r de climas
de
aprendizage
ns no 1º
Ciclo

Práticas de
desenvolvi
mento
curricular e
a avaliação
em
Cidadania e
Desenvolvi
mento
A
Utilização
das TIC
nos
processos
de
ensino/apre
ndizagem
na sala de
aula

- Desenvolver competências básicas
digitais promotoras do desenvolvimento
de novas metodologias de trabalho.
- Promover junto dos professores o
desenvolvimento de competências ligadas
à utilização de software educativo para
produção de conteúdos educacionais, que
contribuam para dinâmicas de trabalho
colaborativo, aprendizagens significativas
e melhorem as competências e
conhecimentos digitais dos alunos.
(…)

Favorecer a generalização de uma
perspetiva 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)
(…)
Desenvolver competências no âmbito da
utilização de metodologias ativas e
participativas, com recurso às TIC, no
processo de ensino e aprendizagem;
- Utilizar as TIC como ferramentas
transversais ao currículo;
- Partilhar experiências /recursos/saberes
no seio da comunidade educativa
- Estimular estratégias pedagógicas
promotoras de metodologias inovadores;

25 Novembro (Sessão mista 18:30h 21:30h) - Impressão em 3D
(presencial) e Autoavaliação (online)

Docentes do
Grupo 110

Educadores de
Infância

Curso
25 h

6 out -18.30 /21.30 Presencial
8 out-18.30 / 21.30 Presencial
13 out-18.30 / 20.30 on - line
15 out-18.30 / 20.30 on - line
20 out-18.30/ 20.30 on - line
22 out-18.30 / 20.30 on - line
27 out-18.30 /21.30 Presencial
29 out-18.30 /21.30 Presencial
5 nov-18.30 /20.30 on - line
10 nov-18.30 /20.30 on – line
12 nov-18.30 /20.30 on - line
19 nov -18.00 /20.30on - line
24 nov-18.30 /21.30 Presencial
26 nov-18.30/ 21.30 Presencial

Curso
25 h

Docentes dos
Ensinos
Básico,
Secundário e
de Educação
Especial
Educadores de
Infância

Oficina

Docentes dos
Ensinos Básico
e Secundário

50 h

(Todos os
grupos)

25 P+25 TA

3h
3h
2h
2h
2h
2h
3h
3h
2h
2h
2h
2h
3h
3h

António Tomás

Inscrever-me
nesta ação

19 setembro - sábado (10.00-13 horas
+ 2 horas assíncronas)
3 outubro - sábado (10.00-13 horas +
2 horas assíncronas)
10 outubro - sábado (10.00-13 horas
+ 2 horas assíncronas)
30 novembro - 2ªf - (18.30h-21.30 +
2 horas assíncronas)
4 dezembro - 6 º F - (18.30h-21.30 +
2 horas assíncronas)

Mariana Cortez

Inscrever-me
nesta ação

6 out 18.30 – 21.30 - sessão síncrona
7 out 18.30 – 21.30 horas
13 out 18.30 – 21.30 horas
20 out 18.30 – 21.30 horas - sessão
síncrona
21 out 18.30 – 21.30 horas
27 out 18.30 – 21.30 horas - sessão
síncrona
3 nov 18.30 – 21.30 horas

Teodósio Faria

Inscrever-me
nesta ação

Operaciona
lização das
opções
metodológi
cas do Dec.
Lei 54/2018

Motivação,
Resiliência
e
Prevenção
do
desânimo

- Adotar de práticas que levem ao
envolvimento dos alunos em trabalho
prático com TIC;
(…)
Capacitar os docentes para a
operacionalização da abordagem
multinível e do desenho universal para a
aprendizagem inerentes ao novo
enquadramento legal da escola inclusiva.
(…)

Treinar e reforçar as ferramentas de
“coaching” e “mentoring” aplicadas à
docência e que implicam um maior
conhecimento de áreas como:
inteligência emocional; estilos de
liderança; feedback positivo e negativo;
inquérito apreciativo; escuta activa e
resposta empática; definição de
objectivos e prioridades, resolução de
problemas
(..)

10 nov 18.30 – 22.30 horas - sessão
síncrona
Docentes dos
Ensinos Básico
e Secundário

Oficina

(Todos os
grupos)

50 h
25 P+25 TA

Docentes dos
Ensinos Básico
e Secundário

Oficina
30 h

(Todos os
grupos)

15 P+ 15 TA

1ª sessão- 7 de outubro ( 4ª feira) 18:30h às 19:30h (1H)
2ª sessão- 14 de outubro (4ª feira) 18:30h às 21:30h (3h)
3ª sessão- 21 de outubro (4ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
4ª sessão-28 de outubro (4ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
5ª sessão-4 de novembro (4ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
6ª sessão-5 de novembro (5ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
7ª sessão-11 de novembro (4ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
8ª sessão-12 de novembro (5ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
9ª sessão-18 de novembro (4ª feira)18:30h às 21:30h (3h)
1ª sessão (On-line - síncrona) - 15 de
outubro de 2020
2ª sessão (On-line - síncrona) - 22 de
outubro de 2020
3ª sessão (On-line - síncrona) - 29 de
outubro de 2020
4ª sessão (On-line - síncrona) - 12 de
novembro de 2020
5ª sessão (On-line - síncrona) - 26 de
novembro de 2020

Maria do Carmo
Correia

Inscrever-me
nesta ação

José Miguel de
Oliveira

Inscrever-me
nesta ação

