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FORMAÇÃO 3.º PERÍODO – 2020/2021

Nota: A data para a realização das formações e o regime em que as mesmas se realizarão, 
poderão sofrer alteração, caso a evolução da Pandemia COVID-19 assim o exija.

FORMAÇÃO FORMADOR/A DESTINATÁRIOS/AS REALIZAÇÃO
(data prevista) REGIME INSCRIÇÕES SELEÇÃO

(data prevista) LOCAL

Uma perspetiva da utilização 
da calculadora gráfica e outras 
tecnologias no ensino da 
Matemática
[15 horas]
Validada pela DRE
ITG-1497/18

Luís 
Rodrigues Grupo 500

Será realizada assim que 
a situação da pandemia 

COVID-19 permitir atividades 
formativas presenciais

Presencial Já realizadas Realizada Auditório 
do SPM

O/A Docente e a prática do 
Mindfulness
[15 horas]
Validada pela DRE
ITG-2208/20

Margarida 
Quintal

Todos os grupos 
disciplinares

Será realizada assim que 
a situação da pandemia 

COVID-19 permitir atividades 
formativas presenciais

Presencial Já realizadas Realizada Auditório 
do SPM

Gestão de comportamentos: 
capacitar professores para 
prevenir a indisciplina
[25 horas]
formação creditada - 
registo CCPFC/ACC 102293/19

Susana 
Gonçalves

Todos os grupos 
disciplinares

Horas síncronas [15] 
9, 16 e 23 de abril:  

14h30 - 17h30; 
10 e 17 de abril:  

9h30 - 12h30 
Horas assíncronas [10] 

9 a 23 de abril

e-learning, ao abrigo 
da Carta Circular do 

CCPFC 4/2020, de 
outubro, de 2020

A decorrer 
até 1 de 

abril
Até 3 de abril

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Língua Gestual Portuguesa – 
nível 1- Módulo II
[15 horas]
Validada pela DRE

Pedro  
Ribeiro

Todos os grupos 
disciplinares

24 de abril, 8 e 15 de maio: 
9h30 – 13h30

 22 de maio: 9h30 – 12h30

Presencial
Caso o estado da 

Pandemia COVID- 19 
assim o exija, será 

dinamizada no regime 
e-learning, conforme 

resolução da DRE

De 7 a 14  
de abril

Até 17 de 
abril

SPM
Auditório

Técnicas de Gestão do Stress, 
na profissão docente
[15 horas]
Validada pela DRE
ITG-2177/20

João Pedro 
Pereira

Docentes de 
todos os grupos 

disciplinares

Horas síncronas [7]:
7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 de abril

19h00-20h00
Horas assíncronas [8]

De 7 a 15 de abril

e-learning Já realizadas Realizada 
Plataforma 
Microsoft 

Teams

Horas síncronas [7]:
19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 

de abril 
19h00-20h00

Horas assíncronas [8]
De 19 a 27 de abril

Horas síncronas [7]:
17, 18, 19, 20, 21, 24 e 25 de maio

19h00-20h00
Horas assíncronas [8]

De 17 a 25 de maio

Como promover a literacia 
ambiental?
[25 horas]
Em processo de reacreditação
Registo do CCPFC anterior
CCPFC/ACC-87028/16

Hélder 
Spínola

Docentes de 
todos os grupos 

disciplinares

Horas presenciais [15] 
8, 15 e 22 de maio: 

9h00 – 13h00; 
29 de maio: 
9h00 -12h00

Horas assíncronas [10]
8 a 29 de maio 

[Caso a formação seja 
dinamizada em formato 

e-learning e a componente 
presencial passará a síncrona]

b-learning, [se a 
situação pandémica 
o exigir, a formação 

poderá desenrolar-se 
em formato e-learning, 

ao abrigo da Circular 
do CCPFC 4/2020, de 

outubro, de 2020)

De 17 a 27 
de abril

Até 29  
de abril   

SPM ou 
Microsoft 

teams

Apresentações Multimédia em 
Ferramenta Gratuita – Powtoon
[15 horas]
Validada pela DRE
ITG-1719/19
A frequência desta formação 
implicará alguns pré-requisitos.
Serão dados a conhecer na altura 
da inscrição

João Pedro 
Pereira

Docentes de 
todos os grupos 

disciplinares

Horas síncronas [10] 
8, 15, 22 e 29 de maio:

10h00 – 12h30;
Horas assíncronas [5]

8 a 29 de maio

A formação será 
dinamizada no regime 
e-learning, conforme 

resolução da DRE, 
devido ao estado da 
Pandemia COVID-19

De 17 a 27 
de abril

Até 29 de 
abril

Plataforma 
Microsoft 

teams

Tema: Educação Pré-escolar Guida Mendes Educadores de 
Infância

Data a definir, durante  
o mês de junho Presencial

Data a 
definir, 

de acordo 
coma data 

da formação

Data a 
definir, de 

acordo com 
a data da 
formação

SPM
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FORMAÇÃO FORMADOR/A DESTINATÁRIOS/AS REALIZAÇÃO
(data prevista) REGIME INSCRIÇÕES SELEÇÃO

(data prevista) LOCAL

Diversidade linguística e 
cultural e integração de alunos 
migrantes
[25 horas]
Em processo de acreditação pelo 
CCPFC

Idalina 
Camacho

Grupos disciplinares:
110, 120, 200, 210, 
220; 300; 320, 310, 

330

8,15, 22, 29 de maio
5 de junho

09h00-14h00

Presencial.
Caso o estado da 

Pandemia COVID- 19 
assim o exija, será 

dinamizada no regime 
e-learning, ao abrigo da 
Carta Circular do CCPFC 
4/2020, de outubro, de 

2020

De 17 a 27 
de abril

Até 29 de 
abril

Auditório 
do SPM

Utilização de ferramentas 
digitais em contexto educativo
[15 horas]
formação creditada 
registo CCPFC/ACC-111287/21

Tito Velosa
Docentes de 

todos os grupos 
disciplinares

Horas síncronas [6):
17, 19 e 21 de maio

19h00 -21h00
Horas assíncronas [9]:

De 17 a 21 de maio

e-learning
De 24 de 

abril a 4 de 
maio

Até 10 de 
maio

Plataforma 
Microsoft 

teams

A lógica aplicada ao programa 
de ensino da Filosofia do 
10.º e 11.º anos, com as 
aprendizagens essenciais
[15 horas]
Em processo de acreditação pelo 
CCPFC 

Rolando 
Almeida

Docentes de 
Filosofia

(grupo 410)

Horas síncronas [10]
5, 6, 7, 12 e 13 de julho:  

18h00-20h00
Horas assíncronas [5]

5 a 13 de julho

e-learning De 1 a 15 de 
junho

Até 17 de 
junho

Plataforma 
Microsoft 

Teams

Movimento, Sonoridades
e Expressão Teatral
Validada pela DRE
[13 horas]
ITG-2239/20

ATEF
Docentes de 

todos os grupos 
disciplinares

7,14 e 21 de maio:
 15h00 – 18h00

28 de maio: 14h30 – 18h30
Presencial Já realizadas Já realizada SPM

Microsoft teams,  
para a educação
[13 horas]
Validada pela DRE
ITG-2163/20

Tito Velosa
Docentes de 

todos os grupos 
disciplinares

Data a definir, durante 
o mês de junho e-learning

Data a 
definir, 

de acordo 
coma data 

da formação

Data a 
definir, de 

acordo com 
a data da 
formação

Plataforma 
Microsoft 

teams

A Docência como Prática 
Reflexiva – Padrões de 
Profissionalidade
[15 horas]
Creditada
Registo CCPFC/ACC-106778/19

Isabel 
Baptista

Docentes de 
todos os grupos 

disciplinares

Data a definir, durante  
o mês de junho e-learning

Data a 
definir, 

de acordo 
coma data 

da formação

Data a 
definir, de 

acordo com 
a data da 
formação

Plataforma 
Microsoft 

teams

Excel Avançado
[15 horas]
Creditada 
Registo CCPFC/ACC-106476/19

Vasco Dias
Docentes de 

todos os grupos 
disciplinares

Data a definir, durante  
o mês de junho ou julho Presencial Data a 

definir
Data a 
definir SPM

Prevenção, emergência e 
noções básicas do socorrismo 
em contexto escolar
[15 horas]
Validada pela DRE
ITG-2332/20

Bruno 
Pestana

Docentes de 
todos os grupos 

disciplinares

Será realizada assim que 
a situação da pandemia 

COVID-19 permitir atividades 
formativas presenciais

Presencial

Data a 
definir, 

de acordo 
coma data 

da formação

Data a 
definir, de 

acordo com 
a data da 
formação

SPM

Técnicas de aperfeiçoamento 
e desenvolvimento do léxico 
aplicadas ao ensino
Em processo de acreditação pelo 
CCPFC
[25 horas]

Francisco 
Oliveira

Docentes de 
Português julho Presencial

Data a 
definir, 

de acordo 
coma data 

da formação

Data a 
definir, de 

acordo com 
a data da 
formação

SPM

Biologia Molecular e Celular
[15 horas]
Validada pela DRE
ITG 1685/19

Hélder 
Spínola Grupos 520 e 230 julho Presencial

Data a 
definir, 

de acordo 
coma data 

da formação

Data a 
definir, de 

acordo com 
a data da 
formação

SPM


