
AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“APLICAÇÃO DE MEDIDAS UNIVERSAIS COMO  
APOSTA NUMA ESCOLA INCLUSIVA” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Aprofundar conhecimentos na área da educação inclusiva; Sensibilizar os docentes para a imple-
mentação do novo enquadramento legal da educação inclusiva; Transmitir modelos teóricos de 
forma a desenvolver competências de intervenção educativa a adotar para responder às diferen-
ças individuais; Refletir sobre a importância da avaliação e da flexibilidade das práticas como fator 
fundamental de inclusão; Discutir e propor modos integrados de implementação da escola inclusi-
va, através do trabalho colaborativo entre docentes especializados; Promover o intercâmbio de ex-
periências pedagógicas entre os participantes. 

Formador: Rómulo Neves 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

23 de outubro, 6 e 27 de novembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos  910, 920 e 930  
 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“APLICAÇÕES WEB ÚTEIS NA SALA DE  
AULA - CURSO E-LEARNING” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
 - Sensibilizar os docentes para a importância e efetivação do uso da informática e dos serviços 
Web, ao seu dispor, como ferramenta para o real sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 
- Dotar os docentes de conhecimentos básicos sobre: 
a) Pesquisa, download/upload e utilização online de vídeos, imagens, aplicações, e materiais di-
dáticos. 
b) Manipulação e utilização de várias aplicações informáticas úteis para a sala de aula. 
c) Colocar os professores a trabalhar efetivamente em aplicações e ferramentas web de utilidade 
ao processo de ensino aprendizagem dos seus alunos. 

Formador: Fernando Tavares Ferreira 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

4, 11 e 18 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e  

das 14.00h às 18.20h 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“APLICAÇÕES WEB ÚTEIS NA SALA DE  
AULA - CURSO E-LEARNING” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
 - Sensibilizar os docentes para a importância e efetivação do uso da informática e dos serviços 
Web, ao seu dispor, como ferramenta para o real sucesso do processo de ensino e aprendizagem. 
- Dotar os docentes de conhecimentos básicos sobre: 
a) Pesquisa, download/upload e utilização online de vídeos, imagens, aplicações, e materiais di-
dáticos. 
b) Manipulação e utilização de várias aplicações informáticas úteis para a sala de aula. 
c) Colocar os professores a trabalhar efetivamente em aplicações e ferramentas web de utilidade 
ao processo de ensino aprendizagem dos seus alunos. 

Formador: Fernando Tavares Ferreira 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

6, 13 e 20 de novembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e  

das 14.00h às 18.20h 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“BIBLIOTECA ESCOLAR & LITERACIAS PARA O 
CURRÍCULO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
As Bibliotecas Escolares têm vivido uma época de grande dinâmica no interior das escolas e dos agrupamen-
tos. Esta ação integra-se num âmbito de divulgação dos recursos pedagógicos, equipamentos e serviços da 
Biblioteca Escolar junto dos docentes. É imperativo que a Biblioteca Escolar dinamize formação de utilizado-
res para alunos e professores para aceder à informação, uniformizar procedimentos quanto às regras a definir 
na realização de trabalhos de pesquisa (etapas e apresentação do trabalho final) e normas a adotar nas refe-
rências bibliográficas e citações. A Biblioteca integra-se no PAA num espírito de trabalho colaborativo, articula-
ção curricular com os diversos grupos, clubes, projetos e diversos ciclos para o sucesso escolar dos alunos. 

Formadora: Maria Isabel Sousa 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

20 e 27 de novembro e 4 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos  200, 210, 220, 
290, 400, 410, 420 e 430  

 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“CIBERSEGURANÇA” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Promover a literacia digital; Identificar as possíveis ameaças cibernéticas; Apresen-
tar informação e metodologias de cibersegurança; Implementar políticas de ciberse-
gurança; Motivar os formandos para a Net Etiqueta e Ciber Higiene; Criar influencia-
dores Net Segura 

Formador: Aquiles Boiça 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Sábados: 9.00h às 13.00h   Dias de semana: 18.00h -20.00h 
 

30 de outubro (sábado) - Síncrona – 4h 
3 novembro (4ªf) - Síncrona – 2h 

De 3 de novembro a 6 de novembro - Assíncrona – 4h 
6 de novembro (sábado) - Síncrona – 4h 

10 de novembro (4ªf) - Síncrona – 2h 
De 10 a 13 de novembro - Assíncrona – 4h 
13 de novembro (sábado) - Síncrona – 3h 

17 de novembro - Assíncrona –2h 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“CIDADANIA DEMOCRÁTICA EM CONTEXTO  
DE BIBLIOTECA ESCOLAR” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Respondendo às prioridades decorrentes da aprovação do atual quadro legal - designadamente, do Perfil dos 
Alunos para o século XXI e da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, vem a Rede de Bibliotecas 
Escolares (RBE) propor esta ação de formação visando o desenvolvimento de dinâmicas educativas promoto-
ras de uma cidadania ativa, fundada no reconhecimento para a diversidade de contextos/culturas e no respei-
to pelos direitos humanos. 
Centrados nos alunos, os conteúdos e estratégias desta ação destinam-se a: 
-  Incrementar a sua participação, em diferentes contextos, na vida da comunidade; 
-  Valorizar áreas de conhecimento de natureza diversa e articulada; 
- Reforçar o papel da biblioteca escolar para promover consensos e gerar a paz. 

Formadora: Maria Isabel Sousa 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

9, 16 e 30 de outubro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira de Educadores de Infância e Professores dos  

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO 
PARA UMA CULTURA DE PAZ ” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
“A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à refle-
xão e à ação de cada individuo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência (…). A 
cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em que em socieda-
de que tem como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da de-
mocracia e da justiça social.  A Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, que pretende evi-
denciar o contributo específico dos órgãos e estruturas de defesa para a afirmação e preservação 
dos direitos e liberdades civis, bem como a natureza e finalidades da sua atividade em tempo de 
paz (...)”. 

Formador: Filipe Matos 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

25 Novembro (5f) Síncrona: 20h00/21h30 
27 de Novembro (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/18h00 

02 de Dezembro (5f) Síncrona: 20h00/21h30 
04 de Dezembro (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/18h00 

10 de Dezembro (sáb.) Síncrona: 14h00/16h00 
10 de Dezembro (sáb.) Assíncrona: 16h00/ 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário (artº 8º do RJFC). De acordo com o nº5 do artigo 3º do  

Despacho n.º 2053/2021, de 24 de fevereiro, também releva para os 
efeitos previstos no artigo 9º (dimensão científica e pedagógica). 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“E SE O DIÁRIO GRÁFICO FALASSE… ” 

( 25h / 1 Crédito )  

 
Objetivos:  
Desenvolver metodologias de investigação – ação; Partilhar técnicas, competências e saberes de modo a refletir acer-
ca das suas práticas letivas e sua adequação aos conteúdos programáticos dos vários Currículos; Criar/adaptar uma 
dinâmica de grupo para os programas de cada grupo disciplinar (do 5º ano ao 12º ano de escolaridade), conducente a 
uma boa prática pedagógica; Planificação de uma atividade recorrendo a uma das estratégias previamente apresenta-
das, por cada formando individual ou grupo de formandos, que a apresenta aos restantes formandos, dando origem a 
uma reflexão conjunta sobre os materiais elaborados; Escolha, planificação e aplicação, aos outros formandos, de 
uma dinâmica de grupo, criando-se um portefólio de materiais que será disponibilizado a todos, podendo-se mesmo 
colocar estes recursos ao serviço dos grupos disciplinares dos agrupamentos que integram o centro de formação. 
Alunos que descubram as potencialidades da escrita e da leitura crítica poderão construir para si um futuro menos 
limitado, mais participativo, mais criativo e mais inovador. 

Formadora: Elisabete Brás 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

23 de Outubro das 14.30h às 17.30h 
30 de Outubro, 6 e 13  

de Novembro das 9.20 às 13.00h 
14h síncronas + 11h assíncronas 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos  240, 530 e 600 
 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“EDUCAÇÃO, CIDADANIA  
E SEGURANÇA” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
A prática da cidadania constitui um processo participado, individual e coletivo, que apela à reflexão e à 
ação de cada individuo e daqueles com quem interage, uma tomada de consciência (…). A cidadania traduz
-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em que em sociedade que tem como referên-
cia os direitos humanos, nomeadamente os valores da igualdade, da democracia e da justiça social. 
A Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, pretende evidenciar o contributo específico dos órgãos 
para a afirmação e preservação dos direitos e liberdades civis, bem como a natureza e finalidades da sua 
atividade em tempo de paz, e ainda contribuir para a defesa da identidade nacional e para o reforço da ma-
triz histórica de Portugal 

Formador: Filipe Matos 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

14 de outubro (5f) Síncrona: 20h00/21h30 
16 de Outubro (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/18h00  

21 de Outubro (5f) Síncrona: 20h00/21h30  
23 de Outubro (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/18h00  

30 de Outubro (sáb.) Assíncrona: 14h00/18h00 
02 de Novembro (3f) Síncrona: 20h00/22h00  

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Ensinos Básico e Secundário (artº 8º).  
De acordo com o nº5 do artigo 3º do Despacho n.º 2053/2021, de 24 de 

fevereiro, também releva para os efeitos previstos no artigo 9º  
(dimensão científica e pedagógica) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA 
ABORDAGEM PRÁTICA E FLEXÍVEL” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Aprofundar conhecimentos na área da educação inclusiva; Sensibilizar os docentes para a imple-
mentação do novo enquadramento legal da educação inclusiva; Transmitir modelos teóricos de 
forma a desenvolver competências de intervenção educativa a adotar para responder às diferen-
ças individuais; Refletir sobre a importância da avaliação e da felxeibilidade das práticas como fa-
tor fundamental de inclusão; Discutir e propor modos integrados de implementação da escola in-
clusiva, através do trabalho colaborativo entre docentes; Promover o intercâmbio de experiências 
pedagógicas entre os participantes. 

Formador: Rómulo Neves 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

9 e 16 de outubro  
e 20 de novembro (sábados)  

09.00h às 12.30h + 11h assíncronas 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Professores dos Ensinos  

Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA ” 

( 25h / 1 Crédito )  

 

Objetivos:  
A complexidade dos problemas e os desafios que as sociedades enfrentam na actualidade, levam a um re-
pensar da educação e do papel da escola na formação dos novos cidadãos. Crescem as preocupações em 
relação à defesa do ambiente ou do património histórico-cultural, com a solidariedade intergeracional ou 
com a defesa da paz, para as quais urge encontrar novos caminhos. A comunidade educativa no seu con-
junto, deve também ser envolvida, sendo que aos Professores em particular, cabe aqui um contributo im-
prescindível na Educação para a Cidadania, com o objectivo de “contribuir para a formação de pessoas res-
ponsáveis, autónomas, solidárias, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no res-
peito pelos outros, com espírito crítico e criativo, tendo como referência os valores democráticos”. 

Formador: Filipe Matos 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

04 Novembro (5f) Síncrona: 20h00/21h30 
06 de Novembro (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/18h00 

11 de Novembro (5f) Síncrona: 20h00/21h30 
13 de Novembro (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/18h00 

20 de Novembro (sáb.) Síncrona: 14h00/16h00 
20 de Novembro (sáb.) Assíncrona: 16h00/20h00 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário (artº 8º do RJFC). De acordo com o nº5 do artigo 3º do  

Despacho n.º 2053/2021, de 24 de fevereiro, também releva para os 
efeitos previstos no artigo 9º (dimensão científica e pedagógica). 



OFICINA DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“EDUCAÇÃO SEXUAL EM SALA DE AULA: DA 
TEORIA À PRÁTICA PEDAGÓGICA” 

( 50h / 2 Créditos )  

Objetivos: 
A implementação da educação sexual em meio escolar é, segundo a UNESCO (2009), uma estratégia chave para atin-
gir os objetivos de desenvolvimento do milénio, nomeadamente, alcançar a igualdade de género, reduzir a mortalida-
de materna e alcançar acesso universal à saúde reprodutiva e combater a infeção por VIH. 
No entanto, apesar de todo o enquadramento legal e das orientações ministeriais no que se refere à ES em meio es-
colar, os professores continuam a resistir à sua abordagem (Anastácio, 2007).  
Os conteúdos desta formação incluem informação específica na área da Educação sexual em meio escolar, bem co-
mo formação em metodologias ativas e participativas para a sua abordagem. 

Formadora: Alcina Barata 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Destinatários: Professores dos 2º e 3º CEB 
Esta Oficina de Formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica (artº 9º).  

29 de outubro — 18h00 às 21h00 
30 de outubro — 09h00 às 17h00 
5 de novembro — 18h00 às 21h00 
6 de novembro — 09h00 às 18h00 
4 de dezembro — 09h00 às 13h00 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 15,00€ 
Não Sócios – 120,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“ESCRITA CRIATIVA NAS AULAS DE 
PORTUGUÊS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Escrever com interesse e motivação é uma ferramenta muito útil ao desenvolvimento das potenci-
alidades do jovem em todo o seu percurso escolar, que vai muito além da disciplina de Português, 
mas que se constrói principalmente nesta disciplina, desde o 1º Ciclo até ao Ensino Secundário. As 
Línguas Estrangeiras são também cada vez mais importantes e úteis aos alunos ao longo do seu 
percurso escolar e ao longo da vida. 
Assim, este curso pretende dar algumas orientações, sugestões e técnicas de escrita criativa que 
possibilitem aos professores dinamizar aulas capazes de motivar e incentivar os alunos a abrir-se 
ao mundo da escrita e da leitura duma maneira nova e  e mais enriquecedora.  

Formadora: Conceição Gonçalves 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

6, 20 e 27 de novembro e  
11 de dezembro (sábados)  

10.00h às 13.00h — 12h síncronas 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos  200, 210, 220, 
300, 310, 320, 330, 340 e 350  

 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“ESCRITA CRIATIVA NAS AULAS DE 
PORTUGUÊS E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Escrever com interesse e motivação é uma ferramenta muito útil ao desenvolvimento das potenci-
alidades do jovem em todo o seu percurso escolar, que vai muito além da disciplina de Português, 
mas que se constrói principalmente nesta disciplina, desde o 1º Ciclo até ao Ensino Secundário. As 
Línguas Estrangeiras são também cada vez mais importantes e úteis aos alunos ao longo do seu 
percurso escolar e ao longo da vida. 
Assim, este curso pretende dar algumas orientações, sugestões e técnicas de escrita criativa que 
possibilitem aos professores dinamizar aulas capazes de motivar e incentivar os alunos a abrir-se 
ao mundo da escrita e da leitura duma maneira nova e  e mais enriquecedora.  

Formadora: Conceição Gonçalves 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

9, 16, 23 e 30 de outubro (sábados)  
10.00h às 13.00h — 12h síncronas 

+ 13h assíncronas 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos  200, 210, 220, 
300, 310, 320, 330, 340 e 350  

 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“GOOGLE CLASSROOM E MEET: UMA  
SALA DE AULA VIRTUAL” 

( 25h / 1 Crédito )  
Objetivos:  
As novas formas de criar, divulgar e aceder ao conhecimento, proveniente da massificação da tecnologia, 
modificaram as formas como o indivíduo ensina e aprende. O ensino a distância é uma alternativa para os 
alunos impossibilitados de frequentar presencialmente a escola, com base na integração das TIC nos pro-
cessos de ensino e aprendizagem. A plataforma Google e proporciona um maior grau de partilha, comunica-
ção e de cooperação que, conjugado  com a metodologia de aprendizagem, potencia a aprendizagem por 
parte dos alunos. 

Formador: Aquiles Boiça 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Sábados: 9.00h às 13.00h   Dias de semana: 18.00h -20.00h 
 

20 de novembro (sábado) - Síncrona – 4h 
24 novembro(4ªf) - Síncrona – 2h 

De 24 de novembro a 27 de novembro - Assíncrona – 4h 
27 de novembro (sábado) - Síncrona – 4h 

1 dezembro(4ªf) - Síncrona – 2h 
De 1 a 4 dezembro - Assíncrona – 4h 

4 de dezembro - Síncrona – 3h 
8 de dezembro - Assíncrona –2h 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“INOVAÇÃO E DESAFIO NAS  
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS” 

( 25h / 1 Crédito )  
Objetivos: 
O cenário atual de ensino à distância com que todos nos vimos repentinamente confrontados introduziu inevitáveis alte-
rações nas práticas pedagógicas. Procurando maximizar o apoio às novas necessidades de promover nos alunos auto-
nomia no estudo, os professores colocaram à prova a sua capacidade de trabalho, de resiliência, de superação e de 
motivação. O Ensino à Distância implica necessariamente uma discussão sobre as práticas pedagógicas e suas rela-
ções com as TIC. A utilização generalizada das TIC colocou novos desafios aos professores e está a forçar a inovação no 
ensino, mudando o paradigma da educação. Os professores, os alunos e as próprias famílias nunca estiveram tão rece-
tivos à mudança. A educação deixou de ser concebida como transferência de informação e passou/tem obrigatoriamen-
te de passar a ser norteada pela contextualização de conhecimentos que desafiam o aluno a pesquisar, a resolver pro-
blemas e a construir a sua aprendizagem. É neste enquadramento que surge a ideia desta ação de formação, porque 
importa apoiar os professores a conhecer, debater, pensar e planear um novo processo ensino-aprendizagem, que, num 
prazo breve, tem de passar também a fazer parte do quotidiano das salas de aula reais.  

Formadora: Graça Pinto 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira de Educadores de Infância e Professores dos  

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 

Realizada de 12 de novembro a 10 de dezembro.  
A primeira sessão decorrerá através de videoconferência no 

dia 12 de novembro, das 19 às 21:30H 
 

A presente ação seguirá uma metodologia formativa assente na partilha de experiências 
e de atividades de natureza prática. Os participantes criarão um e-Portefólio para 

reunirem as reflexões e atividades produzidas ao longo da formação. 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“NOVAS ESTRATÉGIAS E DINÂMICAS DE GRUPO NO ENSINO 
DO PORTUGUÊS E DAS LÍNGUAS ESTRANGEIRAS” 

( 25h / 1 Crédito )  

 Objetivos:  
Desenvolver metodologias de investigação – ação; Partilhar técnicas, competências e saberes de modo a refletir acer-
ca das suas práticas letivas e sua adequação aos conteúdos programáticos dos vários Currículos; Criar/adaptar uma 
dinâmica de grupo para os programas de cada grupo disciplinar (do 5º ano ao 12º ano de escolaridade), conducente a 
uma boa prática pedagógica; Planificação de uma atividade recorrendo a uma das estratégias previamente apresenta-
das, por cada formando individual ou grupo de formandos, que a apresenta aos restantes formandos, dando origem a 
uma reflexão conjunta sobre os materiais elaborados; Escolha, planificação e aplicação, aos outros formandos, de 
uma dinâmica de grupo, criando-se um portefólio de materiais que será disponibilizado a todos, podendo-se mesmo 
colocar estes recursos ao serviço dos grupos disciplinares dos agrupamentos que integram o centro de formação. 
Alunos que descubram as potencialidades da escrita e da leitura crítica poderão construir para si um futuro menos 
limitado, mais participativo, mais criativo e mais inovador. 

Formadora: Irene Amado 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

20 de novembro, 4 e 11 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

13h síncronas + 12h assíncronas 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos  120, 200, 210, 
220, 300, 310, 320, 330, 340 e 350  

 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“PATRIMÓNIO LOCAL E REGIONAL: RECURSO EDUCATIVO 
NAS DISCIPLINAS DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
O Património é talvez o mais importante dos elementos que permitem ao homem ultrapassar um destino individual, ao assegurar a 
continuidade, constantemente renovada e recriada, entre matéria, vida, espaço e tempo… Assim, à escola e agentes educativos terá 
que se exigir respostas adequadas a tal interpelação, que se traduzam em propostas pedagógico-didáticas motivadoras dos jovens 
para as realidades patrimoniais, proporcionando-lhes capacidades de investigação e leitura do património, bem como atitudes de cida-
dania na defesa e preservação do mesmo. A natureza do saber histórico – que tem como horizonte, entre outros, a integração e valori-
zação do património, no quadro da história local e nacional – e geográfico – onde a interação do homem com o espaço constitui um 
dos eixos deste saber – justificam a “inclusão” nestas disciplinas, do património local e regional como recurso educativo. Recurso em 
sentido amplo, ou seja como mobilizador de experiências de aprendizagem em estreita articulação com os objetivos, competências e 
conteúdos específicos daquelas disciplinas e simultaneamente como promotor da consolidação e enriquecimento da relação escola-
comunidade, ao proporcionar, através da identificação e divulgação do património local, o envolvimento crítico/cívico dos jovens no 
espaço onde se situam individual e coletivamente. Urge pois, e de acordo com os objetivos e metodologias do Círculo de Estudos, refle-
tir e partilhar, mas fundamentalmente conhecer, questionar, aperfeiçoar e modificar práticas profissionais com vista à plena integra-
ção na didática das disciplinas de História e Geografia do património local e regional do nosso país. 

Formador: Nuno Nabais 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

30 de outubro, 6 e 13 de novembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos   200, 400, 420  
 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“PLATAFORMA MOODLE E CLOUD COMPUTING: 
RECURSOS PARA O TRABALHO DOCENTE” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
No âmbito educativo como no organizacional as TIC têm vindo a assumir um papel cada vez mais influente e impres-
cindível, sendo notória uma evolução permanente nos paradigmas relacionados com a sua utilização, o que justifica 
uma formação em domínios emergentes de forma a dar resposta às necessidades mais prementes, podendo ser po-
tenciadora e geradora de novas situações de aprendizagem e metodologias de trabalho.  A presente ação decorre das 
necessidades e das expectativas dos professores em adquirir os conhecimentos técnicos essenciais suscetíveis de 
lhes possibilitar a criação, a operacionalização e a consequente gestão de estruturas modulares de organização peda-
gógica e administrativa mentoras da qualidade dos processos e das atribuições profissionais através da plataforma 
«Moodle» A cloud computing, enquanto sistema de computadores, para lá da utilização a nível pessoal, acessível de 
diferentes formas, utilizada enquanto serviço de produção, armazenamento e partilha de conhecimento, através de 
ferramentas cooperativas, colaborativas e construtivistas tornou-se hoje uma ferramenta indispensável por todas as 
suas potencialidades. Deseja-se promover o desenvolvimento curricular, a integração transdisciplinar das TIC, 
a elaboração de recursos educativos digitais e a sua aplicação no processo de ensino/aprendizagem, de 
forma a fomentar o desenvolvimento de mais e melhor ensino e aprendizagem. 

Formador: João Leal 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

16 e 30 de outubro e 13 de novembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO  
UNIVERSO GOOGLE NA DOCÊNCIA” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
O atual estado da tecnologia oferece-nos recursos fantásticos para a produção e partilha de conteúdos de forma cola-
borativa. Um acesso à internet praticamente ubíquo combinado com computadores portáteis, tablets e smartphones 
com elevada autonomia e capacidade de processamento, permitem ao professor investigar, recolher informação, pro-
duzir conteúdos de forma colaborativa, envolvendo deste modo a dinâmica de funcionamento das escolas agrupadas 
que se encontram dispersas e próximas por via da internet. Em paralelo, a Google tem vindo a desenvolver dezenas 
de ferramentas que desafiam os limites da imaginação e, acima de tudo, transformam certas tarefas em tempos ár-
duas ou até impraticáveis, em empreitadas simples, divertidas e relevantes. A crescente difusão da internet na escola 
leva a que os professores de uma forma geral, sintam uma necessidade crescente de atualização face à necessidade 
premente de utilização de ferramentas colaborativas para a produção e partilha de conteúdos, bem como a utilização 
de aplicações que funcionam exclusivamente na web. Para fazer face a essas exigências torna-se necessário dotar 
esses profissionais com formação específica em web e segurança informática; Ao longo desta ação de formação pro-
curar-se-á fomentar uma eficiente utilização das várias ferramentas Google na prática pedagógica e na rápida dissemi-
nação de informação entre professores, seus alunos e intervenientes no processo educativo. 

Formador: João Leal 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

20 e 27 de novembro e 4 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Esta ação de formação releva para a progressão  
na carreira dos Educadores de Infância e Professores dos 

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A VOZ NA DOCÊNCIA – CONHECER  
E MELHORAR.” 

( 25h / 1 Crédito )  

Concluída a ação aqui, os participantes deverão estar aptos a: 
- Atentar a aspetos fisiológicos de emissão e perceção do som;  
- Conhecer o modo de produção /articulação vocal;  
- Perceber a importância de uma boa higiene vocal;  
- Realizar exercícios de respiração para a emissão correta do som;  
- Atender a posturas, gestos e expressões para a correta colocação vocal. 

Formadora: Rosália Costa 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira de Educadores de Infância e Professores dos  

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 

20 e 27 de novembro e 4 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A VOZ NA DOCÊNCIA – CONHECER  
E MELHORAR.” 

( 25h / 1 Crédito )  

Concluída a ação aqui, os participantes deverão estar aptos a: 
- Atentar a aspetos fisiológicos de emissão e perceção do som;  
- Conhecer o modo de produção /articulação vocal;  
- Perceber a importância de uma boa higiene vocal;  
- Realizar exercícios de respiração para a emissão correta do som;  
- Atender a posturas, gestos e expressões para a correta colocação vocal. 

Formadora: Rosália Costa 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira de Educadores de Infância e Professores dos  

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 

23 e 30 de outubro e 6 de novembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS 
INFORMÁTICOS – ONLINE E SOFTWARE EDUCATIVO” 

( 25h / 1 Crédito )  
Objetivos:  
- Sensibilizar os docentes para a importância e efetivação do uso da informática e dos serviços telemáticos, 
ao seu dispor, como ferramenta para o real sucesso do processo de ensino e aprendizagem, com recurso 
ao lúdico; 
- Dotar os docentes para os conhecimentos básicos sobre: 
a) Pesquisa, download/upload e utilização online de vídeos, imagens, jogos e materiais didáticos; b) Mani-
pulação, criação e utilização de jogos didáticos informáticos; c) Utilização segura da nuvem computacional; 
d) Pesquisa, seleção, criação e manipulação de materiais pedagógicos, fazendo uso de um editor de ima-
gens, processador de texto, de um apresentador eletrónico e de um programa de formato de documentos 
portáteis, designadamente, textos devidamente formatados, tabelas, quadros para a aplicação de jogos 
adaptados à colmatação de dificuldades diagnosticadas nos alunos. 
- Criar jogos didáticos informáticos, de carácter lúdico, adaptados à colmatação de dificuldades diagnostica-
das nos alunos. 

Formadora: Carla Marques 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira de Educadores de Infância e Professores dos  

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 

20 e 27 de novembro e 4 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

(13h síncronas + 12h assíncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS 
INFORMÁTICOS – ONLINE E SOFTWARE EDUCATIVO” 

( 25h / 1 Crédito )  
Objetivos:  
- Sensibilizar os docentes para a importância e efetivação do uso da informática e dos serviços telemáticos, 
ao seu dispor, como ferramenta para o real sucesso do processo de ensino e aprendizagem, com recurso 
ao lúdico; 
- Dotar os docentes para os conhecimentos básicos sobre: 
a) Pesquisa, download/upload e utilização online de vídeos, imagens, jogos e materiais didáticos; b) Mani-
pulação, criação e utilização de jogos didáticos informáticos; c) Utilização segura da nuvem computacional; 
d) Pesquisa, seleção, criação e manipulação de materiais pedagógicos, fazendo uso de um editor de ima-
gens, processador de texto, de um apresentador eletrónico e de um programa de formato de documentos 
portáteis, designadamente, textos devidamente formatados, tabelas, quadros para a aplicação de jogos 
adaptados à colmatação de dificuldades diagnosticadas nos alunos. 
- Criar jogos didáticos informáticos, de carácter lúdico, adaptados à colmatação de dificuldades diagnostica-
das nos alunos. 

Formadora: Carla Marques 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira de Educadores de Infância e Professores dos  

Ensinos Básico e Secundário (artigo 8º do RJFCP) 

16 de outubro, 6 e 13 de novembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

(13h síncronas + 12h assíncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A TERRA NO ESPAÇO E NO TEMPO” 
( 25h / 1 Crédito )  

 
Objetivos:  
A realidade atual coloca-nos como parte integrante de um Universo de dimensão incomensurável. Ao 
compreender a importância e a fragilidade do planeta Terra, perdido num vastíssimo e inóspito meio 
interestelar e intergaláctico quase vazio, apercebemo-nos da extensão das grandezas cósmicas por 
que se regem o espaço e o tempo no Universo. Integram escalas de valores que são difíceis de con-
ceber como o facto da luz que chega até nós, proveniente de estrelas distantes, ter sido produzida 
muito antes da formação do nosso sistema solar. A Geologia e a Astronomia fornecem dados e inter-
pretações sobre a origem do nosso sistema solar e mesmo do Universo. Procuramos aprofundar co-
nhecimentos sobre o espaço físico e temporal onde se integra o Planeta Terra. 

Formador: Fernando Lopes 

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº   | 1050-059 Lisboa    |    Tel: 218 464 371 / 2  |  Telm. 927 473 845 

Correio eletrónico:   cfplav@gmail.com / formacao@snpl.pt   |    www.snpl.pt 

4, 11 e 18 de dezembro (sábados)  
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 

 

(25h síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 
Sócios do SNPL – 10,00€ 
Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: Professores dos Grupos   230, 420 e 520  
 

Esta ação de formação releva para a progressão na  
carreira, na dimensão científica e pedagógica.  


	APLICAÇÃO DE MEDIDAS UNIVERSAIS COMO APOSTA NUMA ESCOLA INCLUSIVA.pdf (p.1)
	Page1. Título da Página

	APLICAÇÕES WEB ÚTEIS NA SALA 2.pdf (p.2)
	Page1. Título da Página

	APLICAÇÕES WEB ÚTEIS NA SALA DE.pdf (p.3)
	Page1. Título da Página

	Biblioteca Escolar & Literacias para o Currículo das Ciências Sociais e Humanas.pdf (p.4)
	Page1. Título da Página

	Cibersegurança.pdf (p.5)
	Page1. Título da Página

	Cidadania democrática em contexto de biblioteca escolar.pdf (p.6)
	Page1. Título da Página

	CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PARA UMA CULTURA DE PAZ.pdf (p.7)
	Page1. Título da Página

	E se o Diário Gráfico falasse….pdf (p.8)
	Page1. Título da Página

	Educacao Cidadania e seguranca.pdf (p.9)
	Page1. Título da Página

	Educacao Inclusiva - Uma abordagem.pdf (p.10)
	Page1. Título da Página

	Educação para a Cidadania.pdf (p.11)
	Page1. Título da Página

	EDUCAÇÃO SEXUAL EM SALA DE AULA DA TEORIA À PRÁTICA PEDAGÓGICA.pdf (p.12)
	Page1. Título da Página

	Escrita Criativa Portugues e Estrangeiras 2.pdf (p.13)
	Page1. Título da Página

	Escrita Criativa Portugues e Estrangeiras.pdf (p.14)
	Page1. Título da Página

	Google Classroom e Meet Uma sala de aula virtual.pdf (p.15)
	Page1. Título da Página

	Inovação e desafio nas práticas pedagógicas.pdf (p.16)
	Page1. Título da Página

	NOVAS ESTRATÉGIAS E DINÂMICAS DE GRUPO NO ENSINO.pdf (p.17)
	Page1. Título da Página

	PATRIMÓNIO LOCAL E REGIONAL RECURSO EDUCATIVO NAS DISCIPLINAS DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA.pdf (p.18)
	Page1. Título da Página

	Plataforma Moodle e Cloud Computing Recursos para o trabalho docente.pdf (p.19)
	Page1. Título da Página

	Utilização das ferramentas do universo Google na docência.pdf (p.20)
	Page1. Título da Página

	Voz na docencia 2.pdf (p.21)
	Page1. Título da Página

	Voz na docencia.pdf (p.22)
	Page1. Título da Página

	A criação e manipulação de jogos didáticos informáticos – online e software educativo 2.pdf (p.23)
	Page1. Título da Página

	A criação e manipulação de jogos didáticos informáticos – online e software educativo.pdf (p.24)
	Page1. Título da Página

	A terra no espaco e no tempo.pdf (p.25)
	Page1. Título da Página


