
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) 

5 de março (sábado): síncrona - 9h/13h /  assíncrona -  14h/18h30  
 

12 de março (sábado): síncrona -  14h/18h00 
 

 15 de março (terça-feira): assíncrona - 18h/22h  
 

19 de março (sábado): síncrona - 9h/13h / assíncrona—14h/18h30 

 

PREÇO DA AÇÃO 

Sócios do SNPL – 10,00€ 

Não Sócios – 80,00€  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A IMAGEM NAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA” 
( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Conhecer o quadro conceptual, instrumental e metodológico associado ao estudo da imagem; Re-

flectir sobre a “cultura da imagem” como fenómeno de comunicação e linguagem das sociedades 

contemporâneas; Conhecer os factores que intervêm na recepção e leitura das imagens; Identificar e 

caracterizar as diversas tipologias e elementos que compõem a imagem; Capacitar para uma inter-

venção e exploração pedagógica da imagem como recurso educativo na didáctica da História e Geo-

grafia, potenciando metodologias e competências adequadas no quadro das aprendizagens essenci-

ais destas disciplinas e perfil alunos à saída da escolaridade obrigatória. 

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 

12, 19 e 26 de março (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   200, 400, 420  
 

Esta ação de formação releva para a progressão na  

carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM / VÍDEO / ÁUDIO NAS 

AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE LÍNGUAS 

ESTRANGEIRAS” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Ser capaz de usar a imagem, o vídeo e o áudio como elementos de circulação de informações de forma 

atrativa; Despertar, através do uso destes materiais, a criatividade e estimular aprendizagens múltiplas; 

Trazer, para o contexto de sala de aula, elementos externos, devidamente selecionados, capazes de moti-

var os alunos para a aprendizagem; Contextualizar conteúdos variados e conduzir os alunos a uma aprendi-

zagem significativa; Construir significados para ler e compreender o mundo através da imagem, do vídeo e 

do áudio; Abrir novas perspetivas de utilização de ferramentas digitais, usando-as na produção de recursos 

inovadores, criativos, motivadores e adaptados às necessidades educacionais e profissionais. 

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 

26 de fevereiro: 9h30 - 12h30; 14h00 - 17h00  

5 e 12 de março: 14h00- 17h30 

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  
 

“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 

5, 12 e 19 de março (sábados)  

09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h 
 

(A ação será composta por sessões síncronas e sessões assíncronas) 

 

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  
 

“AVALIAR PARA APRENDER: CONSTRUÇÃO 

DE RUBRICAS DE AVALIAÇÃO” 
( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Esta ação de formação pretende ir ao encontro das necessidades de atualização de conhecimen-

tos dos professores, no que diz respeito à avaliação das aprendizagens, nomeadamente na cons-

trução de rubricas de avaliação em formato digital e respetiva análise de resultados, contribuindo, 

desta forma, para a promoção de uma cultura de avaliação, que se pretende, essencialmente, 

formativa.  

Pretende ainda promover a reflexão, divulgação e partilha de materiais, metodologias e práticas. 

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 Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

(artigo 8º do RJFCP) 

19 de fevereiro (sábado): síncrona - 9h/13h  

assíncrona -  14h/18h30 
  

23 de fevereiro (quarta-feira):  assíncrona - 18h/22h  
  

26 de fevereiro (sábado): síncrona - 9h/13h  

assíncrona -  14h/18h30  
 

12 de março (sábado): síncrona - 9h/13h  

 

PREÇO DA AÇÃO 

Sócios do SNPL – 10,00€ 

Não Sócios – 80,00€  



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 agrupamentos. Esta 

ação integra-se num âmbito de divulgação dos recursos pedagógicos, equipamentos e serviços da Biblioteca Escolar jun-

to dos docentes. É imperativo que a Biblioteca Escolar dinamize formação de utilizadores 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 referências bibliográficas e citações. A Biblioteca integra

-se no PAA num espírito de trabalho colaborativo, articulação curricular com os diversos grupos, clubes, projetos e diver-

sos 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 

26 de março, 2 e 9 de abril (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€  

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). 
 

NOTA - Esta ação integra-se no previsto na Portaria n.º 192-A/2015, que estabelece as regras de de-

signação de docentes para a função de professor bibliotecário, artigo 5.º, alínea b).  Esta ação está 

acreditada pela Rede de Bibliotecas Escolares, encontrando-se validada numa lista de ações  da RBE, 

que prevê para o concurso de professor bibliotecário que cada 25 horas de formação contínua na área 

das bibliotecas escolares, de acordo com o Anexo II da mesma portaria, corresponde a um ponto para 

esse fim. 



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; 

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 

19 e 26 de fevereiro e 12 de março (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). 
 

NOTA - Esta ação integra-se no previsto na Portaria n.º 192-A/2015, que estabelece as regras de 

designação de docentes para a função de professor bibliotecário, artigo 5.º, alínea b).  Esta ação 

está acreditada pela Rede de Bibliotecas Escolares, encontrando-se validada numa lista de ações 

 da RBE, que prevê para o concurso de professor bibliotecário que cada 25 horas de formação con-

tínua na área das bibliotecas escolares, de acordo com o Anexo II da mesma portaria, corresponde 

a um ponto para esse fim. 



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“CIDADANIA E SEGURANÇA  

NA EDUCAÇÃO” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  

Contribuir para uma atualização científica; Identificar as etapas mais significativas 

do conceito de cidadania; Consciencializar os professores para a problemática da 

segurança e a defesa, no âmbito de uma cidadania ativa; Expor o papel das Forças 

Armadas e das Forças de Segurança, no contexto da relação entre cidadania e segu-

rança. Refletir sobre práticas pedagógicas no âmbito da Educação para a Cidadania 

à luz do Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz;  Apresentar 

metodologias para uma Educação para a Segurança e a Defesa. 

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 

19 de fevereiro (sáb) - 09h30/17h30 (assíncronas) 

23 de fevereiro (5ªf) - 20/22h (síncronas) 

26 de fevereiro (sáb) - 09h30/17h30 (assíncronas) 

3 de março (5ªf) - 20/22h (síncronas) 

5 de março (sáb) - 09h30/17h30 (assíncronas) 

10 de março (5ªf) - 20h/22h00 (síncronas) 

 

PREÇO DA AÇÃO 

Sócios do SNPL – 10,00€ 

Não Sócios – 80,00€  

Destinatários: 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  
 

“CIDADANIA NA ESCOLA” 

( 25h / 1 Crédito )  
 

Objetivos gerais: 

Contribuir para uma atualização científica; Identificar os grandes valores que definem a cidadania; 

Refletir sobre práticas pedagógicas no âmbito da Educação para a Cidadania. 

Objetivos  específicos  

Identificar as etapas mais significativas do conceito de cidadania; Sensibilizar os Professores para 

o exercício da cidadania e do papel da escola face aos desafios atuais; Refletir sobre a problemáti-

ca dos valores inerentes a uma sociedade democrática, responsável e solidária; Promover a práti-

ca de uma cidadania europeia que complemente e prolongue a cidadania portuguesa; Promover a 

formação integral dos jovens. 

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 

19 de março (sáb) - 09h30/17h30 (assíncronas) 

24 de março  (5ªf) - 20/22h (síncronas) 

26 de março  (sáb) - 09h30/17h30 (assíncronas) 

31 de março  (5ªf) - 20/22h (síncronas) 

2 de abril (sáb) - 09h30/17h30 (assíncronas) 

7 de abril (5ªf) - 20h/22h00 (síncronas) 

 

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 Des-

pacho 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 NA  

PRÁTICA PEDAGÓGICA” 
( 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; Promover o intercâmbio de experiências peda-

gógicas 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 

Sessões síncronas  

22 de fevereiro, 8, 15, 22 e 29 de março 

(19.00h às 21.00h) 

Sessões assíncronas — A combinar com o Formador 

 

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) 



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).  

25 de fevereiro (18h - 20,30h) 

26 de Fevereiro (9h - 13h / 14h - 18h) 

4 de março (e 18h - 20,30h) 

5 de março (9h - 13h / 14h - 18h) 

2 de abril (9h - 13h) 
 

(Esta Oficina será composta por sessões síncronas e sessões assíncronas) 

 

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 

26 de fevereiro, 5, 12 e 19 de março (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  
 

“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 

30 de abril, 7, 14 e 21 de maio (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  
 

“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 
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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 4 de março a 2 de abril.  

A primeira sessão decorrerá através de videoconferência no 

dia 4 de março, 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  
 

“O LIVRO COMO OBJETO DE EXPRESSÃO  

E APROPRIAÇÃO ARTÍSTICA.” 

( 25h / 1 Crédito )  
Objetivos:  
Abordar os currículos com sentido inovador ultrapassando rotinas na procura de renovação de respostas 

educativas que potenciem a aplicação de conceitos, processos, instrumentos e linguagens técnicas, estéti-

cas e científicas; Fomentar o gosto por projetos que suscitem a aplicação integrada da componente artísti-

ca e tecnológica que possibilitam uma aproximação aos princípios e pressupostos conceptuais das discipli-

nas; Experimentar práticas pedagógicas que promovam articulação e a integração de conteúdos; Proporcio-

nar a troca de experiências e partilha de boas práticas; Desenvolver práticas de articulação e trabalho cola-

borativo. Conhecer diversas tipologias de livros; Refletir sobre a importância dos elementos paratextuais, do 

formato ou do design no ato de comunicação no livro; Utilizar diferentes áreas do saber e mobilizá-las para 

este contexto específico de aplicação; Criar um livro, no âmbito das áreas artísticas. 

Formadora: Elisabete Brás 
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Síncronas  

5, 12, 19 e 26 de março — 9.30h às 13.00h 

Assíncronas 

5, 12, 19 e 26 de março —14.30h às 18.10h  

 

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  
 

“O PATRIMÓNIO LOCAL E REGIONAL NAS 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS DE  

HISTÓRIA E GEOGRAFIA” 
( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Capacitar para uma intervenção pedagógica no âmbito do património local e  regional,   identificando  

e  potenciando metodologias, atividades e competências adequadas. no quadro das aprendizagens 

essenciais destas disciplinas e perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória;  Contribuir para 

a plena integração do conhecimento, protecção e valorização do património local e regional na for-

mação dos jovens; Proporcionar uma análise crítica sobre o papel da escola na promoção do patri-

mónio local e regional; Reflectir sobre o quadro conceptual, instrumental e metodológico das ciên-

cias do património; Integrar na didáctica da História e da Geografia o património local e regional co-

mo recurso e estratégia educativa;  Dinamizar a partilha e reflexão de experiências/situações de 

aprendizagem com recurso ao património local e regional nas disciplinas de História e Geografia. 

Formador: Nuno Nabais 
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19 e 26 de fevereiro e 5 de março (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   200, 400, 420  
 

Esta ação de formação releva para a progressão na  

carreira, na dimensão científica e pedagógica.  



AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE  
 

“OS GRANDES CONTEXTOS  

TECTÓNICOS DA ATUALIDADE” 
( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
a) Atualização de conhecimentos na área da Geologia e da Geografia; 

b) Atualização da capacidade de análise da arquitetura da crosta terrestre à escala regional e global; 

c) Caracterização, compreensão e interpretação dos grandes contextos tectónicos atuais.; 

d) Descrição dos processos e das estruturas característicos dos diferentes contextos tectónicos; 

e) Reconhecimento de casos reais, identificando a sua localização geográfica e o seu contexto geo-

tectónico. 

Formador: Fernando Lopes 
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SÁBADOS — DATA A ANUNCIAR  

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.  



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 
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SÁBADOS — DATA A ANUNCIAR  

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 EDUCAÇÃO” 

( 25h / 1 Crédito )  

Objetivos:  
Adquirir conhecimentos para a identificar possíveis ameaças e adotar comportamentos seguros de navega-

ção na internet; Gerir o correio eletrónico e os contactos; Explorar o Google Drive; Conhecer, identificar e 

perceber como dominar as principais ferramentas da Google que podem ser usadas na prática docente; 

Criar documentos na Internet; Explorar a criação de formulários, integrando-os com a folha de cálculo Goo-

gle para análise estatística; Perceber a importância de contextualizar aulas/unidades didáticas e das abor-

dagens possíveis através de ferramentas transmedia; Distinguir os vários suportes onde pode ser encontra-

da informação; Aplicar as  técnicas apresentadas na produção e edição de conteúdos para o ensino/

aprendizagem; Desenvolver práticas de trabalho em colaboração e a distância; Potenciar a troca de experi-

ências entre diferentes escolas e o desenvolvimento de projetos interescolar; Desenvolver meios de comu-

nicação que permitam à comunidade educativa o acesso a informação significativa; 

Formador: João Leal 
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SÁBADOS — DATA A ANUNCIAR  

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 
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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) 

19 e 26 de março e 2 de março (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 
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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) 

19 e 26 de fevereiro e 5 de março (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  
 

“YOUTUBE: UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA” 
( 25h / 1 Crédito )  

 
Objetivos : 

Utilizar metodologias ativas e participativas na aula com recurso a ferramentas digitais; Conhecer 

e utilizar a plataforma Youtube como ferramenta pedagógica: Criar um vídeo tutorial com a integra-

ção de: Zoom, Free Cam8 e Studio Vídeo Editor; Elaborar, partilhar e divulgar recursos digitais di-

dáticos, que possam ser úteis a todos os professores; Participar em comunidades educativas no 

Youtube. 

Formador: Aquiles Boiça 
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PREÇO DA AÇÃO 

Sócios do SNPL – 10,00€ 

Não Sócios – 80,00€  

Destinatários; Educadores de Infância e Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário. Esta ação de formação releva para a  

progressão na  carreira (artº 8º do RJFCP) 

1ª Sessão 19 fevereiro (sábado)    9-13horas Síncrona - 4h 

2ª Sessão 19 de fevereiro (sábado) a  22 de fevereiro (3ªf) Assíncrona - 2h 

3ª Sessão 22 de fevereiro (3ªf)      19-21horas Síncrona - 2h 

4ª Sessão 26 de fevereiro (sábado)  10-13horas Síncrona - 3h 

5ª Sessão 26  de fevereiro (sábado) a 1 de março (3ªf) Assíncrona - 4h 

6ª Sessão 1 de março (3ªf)      19-21horas Síncrona - 2h 

7ª Sessão 5 de março (sábado)  9-13horas Síncrona - 4h 

8ª Sessão 5 de março (sábado) a 8 de março (3ªf) Assíncrona - 4h 
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