AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL -25h (1 crédito)
“A CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS
INFORMÁTICOS – ONLINE E SOFTWARE EDUCATIVO”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-110764/21 )
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) Manipulação, 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 imagens, 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 diagnosticadas nos alunos.

Formadora: Carla Marques
24 de abril, 8 e 15 de MAIO (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL -25h (1 crédito)
“A CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS
INFORMÁTICOS – ONLINE E SOFTWARE EDUCATIVO”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-110764/21 )
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) Manipulação, 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 imagens, 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 diagnosticadas nos alunos.

Formadora: Carla Marques
22 de MAIO, 5 e 12 de JUNHO (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL -25h (1 crédito)

“A UTILIZAÇÃO DA IMAGEM / VÍDEO / ÁUDIO NAS AULAS
DE LÍNGUA PORTUGUESA E DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS”
(CCPFC/ACC-102342/19)
Esta ação de formação pretende atingir os seguintes 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 motivar os alunos para a aprendizagem; Contextualizar conteúdos variados e conduzir os alunos a uma aprendizagem 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

22 e 29 de maio e 5 e 19 de junho de
2021 (sábados) - 14.00h às 17.30h
+ 11h de trabalho autónomo
Professores dos Grupos 200, 210,
220, 300, 320, 330 e 350
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO NÃO
PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito
“A VOZ NA DOCÊNCIA – CONHECER
E MELHORAR.”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103742/19)
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
8, 15 e 22 de MAIO (sábados)
09.00h às 13.00h e
das 14.00h às 18.20h
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. da República, nº 41—8º Esqº | 1050-187 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO NÃO
PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito
“A VOZ NA DOCÊNCIA – CONHECER
E MELHORAR.”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103742/19)
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
5, 12 e 19 de JUNHO (sábados)

09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. da República, nº 41—8º Esqº | 1050-187 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“APLICAÇÃO DE MEDIDAS UNIVERSAIS
COMO APOSTA NUMA ESCOLA INCLUSIVA”
(CCPFC/ACC-111462/21)
Objetivos:
Aprofundar conhecimentos na área da educação inclusiva; Sensibilizar os docentes para a implementação do novo enquadramento legal da educação inclusiva; Transmitir modelos teóricos de
forma a desenvolver competências de intervenção educativa a adotar para responder às diferenças 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 inclusiva, através do trabalho colaborativo entre docentes especializados; Promover o intercâmbio
de experiências pedagógicas entre os participantes.

Formador: Rómulo Neves

8, 15, 22 e 29 de maio de 2021 (sábados)
25h síncronas
Destinatários: Professores dos Grupos 910, 920 e 930
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
25h (1 crédito)
“APLICAÇÕES WEB ÚTEIS NA SALA DE
AULA - CURSO E-LEARNING”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-110893/21 )
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 didáticos.
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
8, 15, 22 e 29 de MAIO (sábados)

10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
25h (1 crédito)
“APLICAÇÕES WEB ÚTEIS NA SALA DE
AULA - CURSO E-LEARNING”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-110893/21 )
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 didáticos.
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
5, 12, 19 e 26 de Junho (sábados)

10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“AS GRANDES ESTRUTURAS TECTÓNICAS”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103292/19 )
Objetivos:
Distinguir entre estruturas geológicas primárias e estruturas geológicas tectónicas;
Compreender as causas e consequências da deformação das rochas; Caracterizar
os diferentes tipos de estruturas geológicas tectónicas; Diferenciar os contextos geodinâmicos de formação das estruturas tectónicas; Reconhecer a importância da estrutura das rochas na resolução de problemas em áreas como os recursos naturais,
a Engenharia Civil ou o Ordenamento do Território.

Formador: Fernando Lopes

3, 10 e 17 de julho de 2021 (sábados)
9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Destinatários: Professores dos Grupos 230 e 520
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“AS GRANDES ESTRUTURAS TECTÓNICAS”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103292/19 )
Objetivos:
Distinguir entre estruturas geológicas primárias e estruturas geológicas tectónicas;
Compreender as causas e consequências da deformação das rochas; Caracterizar
os diferentes tipos de estruturas geológicas tectónicas; Diferenciar os contextos geodinâmicos de formação das estruturas tectónicas; Reconhecer a importância da estrutura das rochas na resolução de problemas em áreas como os recursos naturais,
a Engenharia Civil ou o Ordenamento do Território.

Formador: Fernando Lopes

5, 12 e 26 de junho de 2021 (sábados)
9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Destinatários: Professores dos Grupos 230 e 520
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“BIBLIOTECA ESCOLAR & LITERACIAS
PARA O CURRÍCULO DAS CIÊNCIAS
SOCIAIS E HUMANAS”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103289/19 )
Objetivos:
Conhecer o novo paradigma das BE: os documentos orientadores e as estruturas superiores (IFLA/RBE/
PNL) por forma a compreenderem melhor a sua missão na escola; Saber utilizar o espaço, os recursos
equipamentos da B.E. em contexto educativo, envolvendo os alunos nas suas aprendizagens; Conhecer e
transmitir aos seus alunos as regras de elaboração de um trabalho de pesquisa de acordo com modelos
estabelecidos; Adotar uma postura ética e de segurança no acesso e difusão da informação, divulgando
essas premissas junto dos alunos, combatendo o plágio o e desrespeito pelos direitos de autor;

Construir/elaborar tarefas de investigação; Trabalhar de forma colaborativa na seleção/produção
de materiais e na realização de atividades.

Formadora: Maria Isabel Sousa

15, 22 e 29 de maio de 2021 (sábados)
9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Para 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.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“CATIVAR” NA ESCOLA: PROJETOS
EDUCATIVOS SOCIOEMOCIONAIS”
(Em fase de acreditação)
Objetivos:
Utilizar as competências e capacidades desenvolvidas na ação de formação para a realização de
projetos permitindo a divulgação de práticas inovadoras no âmbito das competências socio emocionais; Desenvolver competências básicas necessárias à gestão socio emocional e à mediação de
conflitos em contexto escolar; Conhecer e refletir em metodologias e estratégias, no âmbito da
literatura e artes, que promovam a melhoria das relações interpessoais como preditor para o sucesso escolar; Incrementar uma nova cultura de escola democrática, colegial e positiva; Apresentar metodologias participativas visando a construção da Cidadania no âmbito do desenvolvimento
das competências socio emocionais (Bem-Estar) e o Desenvolvimento de uma Cultura de Paz.

Formadora: Emília Silva
8, 15 e 22 de MAIO (sábados)
11h síncronas (manhã) + 10h assíncronas (tarde)

29 de MAIO (sábado) – 4h síncronas

Para professores dos Grupos 100 e 110
Esta ação de formação irá relevar para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO PARA
UMA CULTURA DE PAZ ”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103170/19 )

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; Reconhecer o papel das FA e das FSS, no contexto da relação entre cidadania, segurança e a construção da uma Educação para a Paz.
Refletir sobre práticas pedagógicas no âmbito da Educação para a Cidadania à luz do
RESDP. Apresentar metodologias participativas visando a construção da Cidadania e o Desenvolvimento de uma Cultura de Paz.

Formador: Filipe Matos
19 e 26 junho e 2 de julho (sábados)
9.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
O Despacho n.º 2053/2021, que procede à segunda alteração do Despacho
n.º 779/2019, define as prioridades de formação contínua dos docentes, bem como
a formação que se considera abrangida na dimensão científica e pedagógica.
Assim, no quadro das áreas de formação contínua previstas no artº 5.º do RJFC,
consideram-se abrangidas na dimensão científica e pedagógica, para os efeitos
previstos no artigo 9.º do RJFC, as ações de formação que, conforme acreditação efetuada pelo CCPFC, incidam sobre conteúdos respeitantes à lecionação de Cidadania
e Desenvolvimento.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h (1 crédito)

“CIDADANIA

E PATRIMÓNIO HISTÓRICO-CULTURAL:
CONTRIBUTOS PARA A SUA INTERPRETAÇÂO E
VALORIZAÇÃO EM CONTEXTO ESCOLAR”
(Acreditação

nº CCPFC/ACC-110369/21)

Objetivos:
Contribuir para a atualização científica dos formandos; Identificar os grandes valores que definem a cidadania democrática. Reconhecer formas de Património Histórico-Cultural, à luz da legislação em vigor;
Relacionar as manifestações culturais materiais e imateriais, com o Património Histórico-Cultural; Reconhecer o papel da função docente, na sensibilização, salvaguarda e
valorização do Património Histórico-Cultural, no âmbito da Educação para a Cidadania. Refletir sobre práticas pedagógicas diversificadas.

Formador: Filipe Matos
29 maio, 5 e 12 de junho (sábados)
9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Destinatários: Professores dos Grupos 200 e 400
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

OFICINA DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL— 50h (2 créditos)

“EDUCAÇÃO SEXUAL EM SALA DE AULA: DA
TEORIA À PRÁTICA PEDAGÓGICA”
(CCPFC/ACC-103527/19)
Esta oficina de formação pretende atingir os seguintes objetivos:
Reforçar as competências técnico-pedagógicas dos Docentes na área da educação para a saúde educação sexual; Favorecer a partilha de experiências; Promover a implementação de projetos de
“Educação sexual” nos Agrupamentos/Comunidade; Reforçar competências na área da organização
e gestão dos Gabinetes de Apoio e de Informação ao/à Aluno/a (Lei nº 60/2009); Proporcionar um
espaço de reflexão, discussão e trabalho que integre a experiência profissional dos participantes e
que permita desenvolver competências necessárias à conceção, implementação e avaliação de diversas situações de aprendizagem; Promover a conceção de materiais pedagógicos adequados ao
contexto, adaptando-os ao público-alvo/nível de ensino e às necessidades sentidas.

Formadora: Maria Alcina Barata
7 de maio (sexta-feira) - 18h00 às 20h30
8 de maio (sábado) - 9h-13h00 e das 14h00-18h00
14 de maio (sexta-feira) - 18h00 às 20h30
15 de maio (sábado) - 9h-13h00 e das 14h00-18h00
Trabalho autónomo – 25h
5 de junho (sábado) - 09h00 às 13h00

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

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO NÃO
PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito

“ESCRITA CRIATIVA NAS AULAS DE PORTUGUÊS”
(CCPFC/ACC-100270/18)
Objetivos:
Pretende-se que, a partir de exercícios práticos de leitura de poemas, histórias ou
contos, se proceda à construção de um novo texto com os alunos, desenvolvendo o
espírito crítico e as capacidades criativas. Pretende-se capacitar os professores para
a introdução de exercícios de escrita criativa na planificação do seu trabalho com os
alunos, dando-lhes técnicas de escrita criativa que possibilitem sessões inovadoras e
apelativas, dinâmicas e criativas de modo a motivar os alunos para a própria produção de pensamento e texto escrito, para a leitura crítica dos seus textos, para a revisão e apuramento da escrita e para a capacidade de partilha e escuta ativa dos textos alheios.

Formadora: Conceição Gonçalves

8, 15, 22 e 29 de MAIO (sábados)
10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Professores dos Grupos 110, 200, 210,
220 e 300, na dimensão científica e pedagógica.
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO NÃO
PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito

“ESCRITA CRIATIVA NAS AULAS DE PORTUGUÊS”
(CCPFC/ACC-100270/18)
Objetivos:
Pretende-se que, a partir de exercícios práticos de leitura de poemas, histórias ou
contos, se proceda à construção de um novo texto com os alunos, desenvolvendo o
espírito crítico e as capacidades criativas. Pretende-se capacitar os professores para
a introdução de exercícios de escrita criativa na planificação do seu trabalho com os
alunos, dando-lhes técnicas de escrita criativa que possibilitem sessões inovadoras e
apelativas, dinâmicas e criativas de modo a motivar os alunos para a própria produção de pensamento e texto escrito, para a leitura crítica dos seus textos, para a revisão e apuramento da escrita e para a capacidade de partilha e escuta ativa dos textos alheios.

Formadora: Conceição Gonçalves

12, 19 e 26 de JUNHO e 3 de JULHO (sábados)
10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Professores dos Grupos 110, 200, 210,
220 e 300, na dimensão científica e pedagógica.
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito

“EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103605/19)
Objetivos:
Contribuir para uma atualização científica; identificar os grandes valores que definem a
cidadania; Refletir sobre práticas pedagógicas no âmbito da Educação para a Cidadania;
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 problemática dos valores inerentes a uma sociedade democrática, responsável e
solidária; Promover a prática de uma cidadania europeia que complemente e prolongue a
cidadania portuguesa; Promover a formação integral dos jovens.

Formador: Filipe Matos
18, 21 e 25 de maio (20.00h-21.30h)
A ação decorrerá de forma assíncrona, com exceção das três sessões que
decorrerão de forma síncrona, através da plataforma Zoom.

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
O Despacho n.º 2053/2021, que procede à segunda alteração do Despacho
n.º 779/2019,
define as prioridades de formação contínua dos docentes, bem como a formação que se considera
abrangida na dimensão científica e pedagógica.
Assim, no quadro das áreas de formação contínua previstas no artº 5.º do RJFC, consideram-se
abrangidas na dimensão científica e pedagógica, para os efeitos previstos no artigo 9.º do RJFC,
as ações de formação que, conforme acreditação efetuada pelo CCPFC, incidam sobre conteúdos
respeitantes à lecionação de Cidadania e Desenvolvimento.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito

“EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-103605/19)
Objetivos:
Contribuir para uma atualização científica; identificar os grandes valores que definem a
cidadania; Refletir sobre práticas pedagógicas no âmbito da Educação para a Cidadania;
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 problemática dos valores inerentes a uma sociedade democrática, responsável e
solidária; Promover a prática de uma cidadania europeia que complemente e prolongue a
cidadania portuguesa; Promover a formação integral dos jovens.

Formador: Filipe Matos
8, 15 e 22 de maio (sábados)
9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário
O Despacho n.º 2053/2021, que procede à segunda alteração do Despacho
n.º 779/2019, define as prioridades de formação contínua dos docentes, bem como
a formação que se considera abrangida na dimensão científica e pedagógica.
Assim, no quadro das áreas de formação contínua previstas no artº 5.º do RJFC,
consideram-se abrangidas na dimensão científica e pedagógica, para os efeitos
previstos no artigo 9.º do RJFC, as ações de formação que, conforme acreditação efetuada pelo CCPFC, incidam sobre conteúdos respeitantes à lecionação de Cidadania
e Desenvolvimento.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
E-LEARNING — 25h / 1 Crédito

“EXPRESSÃO MUSICAL NA SALA DE AULA”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-111341/21 )
Objetivos:
Com esta ação pretende-se que os professores sejam capazes de realizar exercícios
rítmicos seguidos de relaxamento e exercícios de respiração, numa primeira fase.
Pretende-se também dar a conhecer as ferramentas e materiais disponíveis online,
como a plataforma «Cantar Mais» ou o «Flute Master» e proporcionar a sua utilização
para que os professores titulares a possam utilizar com os seus alunos na sala de
aula numa segunda fase.

Formadora: Rosália Costa
26 de junho, 3 e 10 de julho (sábados)

09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Destinatários: Professores dos Grupos 110 e 250
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. da República, nº 41—8º Esqº | 1050-187 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
E-learning — 25h (1 crédito)

“INOVAÇÃO E DESAFIO NAS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS”
(CCPFC/ACC-108413/20 )
Sabendo que os docentes estão a atravessar uma fase de exigente adaptação às novas condições,
o Centro Formação Luís António Verney, do SNPL, como sempre tem feito, coloca-se à disposição
dos professores para os ajudar a melhorar o seu desempenho, procurando, ao mesmo tempo, reforçar as dinâmicas geradoras de inovação para melhorar o ensino em Portugal.
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.

Formadora: Graça Pinto
21 de maio (19.00h-21.30h)
a 25 de junho de 2021
A ação de formação decorrerá de forma assíncrona, com exceção da
primeira sessão que decorrerá de forma síncrona e durará 2:30h.

Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO NÃO
PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito
“LEITURA E ESCRITA CRIATIVA
NA ESCOLA ”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-100270/18 )
Objetivos:
Pretende-se que, a partir de exercícios práticos de leitura de histórias, contos, notícias, imagens e vídeos, se proceda à construção de um novo texto com os alunos,
desenvolvendo o autoconhecimento, as relações interpessoais, o espírito crítico e a
criatividade.
Pretende-se capacitar os professores para a planificação dum projeto de trabalho
com os alunos, dando-lhes técnicas de escrita criativa que possibilitem sessões inovadoras e apelativas, dinâmicas e criativas de modo a motivar os alunos para a própria produção de pensamento e texto escrito.
Pretende-se incentivar a um olhar novo sobre o mundo que nos rodeia.

Formadora: Conceição Gonçalves

12, 19 e 26 de junho e 3 de julho (sábados)
10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário, mas NÃO na dimensão
científica e pedagógica (apenas artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. da República, nº 41—8º Esqº | 1050-187 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL -25h (1 crédito)

“E SE O DIÁRIO GRÁFICO FALASSE…”
(CCPFC/ACC-103284/19 )
Esta ação de formação pretende atingir os seguintes objetivos:
Utilizar as competências e capacidades desenvolvidas na ação de formação para a realização de
projetos permitindo a divulgação de práticas inovadoras; Desenvolver técnicas expressivas adequadas aos projetos; Estruturar projetos que se corporizem na produção de materiais didáticos
específicos; Experimentar práticas pedagógicas que promovam a articulação e a integração de
conteúdos; Proporcionar a troca de experiências entre grupos de trabalho; Desenvolver práticas
de articulação e trabalho colaborativo; Atualizar e aprofundar conhecimentos; Questionar as mudanças das práticas profissionais.

Formadora: Elisabete Brás Ferreira
13 horas síncronas
29 de maio e 5 e 12 de junho (9.30h às 12.30h)
e 19 de junho (9.00h às 13.00h)
12 horas assíncronas
29 de maio e 5 e 12 de junho (14.00h às 18.00h)
Destinatários: Professores dos Grupos 240, 530 e 600
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.

CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY

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

Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL -25h (1 crédito)

“UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO
UNIVERSO GOOGLE NA DOCÊNCIA”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-107206/20)
Objetivos:
Adquirir conhecimentos para a identificar possíveis ameaças e adotar comportamentos seguros
de navegação 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 Google para análise estatística; Perceber a importância de contextualizar aulas/unidades didáticas e das abordagens possíveis através de ferramentas transmedia; Distinguir os vários suportes onde pode ser encontrada 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 experiências entre diferentes escolas e o desenvolvimento de projetos interescolar; Desenvolver meios de comunicação que permitam à comunidade educativa o acesso a informação significativa.

Formador: João Leal
26 de junho, 3 e 10 de julho (sábados)

9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO
NÃO PRESENCIAL -25h (1 crédito)

“UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DO
UNIVERSO GOOGLE NA DOCÊNCIA”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-107206/20)
Objetivos:
Adquirir conhecimentos para a identificar possíveis ameaças e adotar comportamentos seguros
de navegação 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 Google para análise estatística; Perceber a importância de contextualizar aulas/unidades didáticas e das abordagens possíveis através de ferramentas transmedia; Distinguir os vários suportes onde pode ser encontrada 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 experiências entre diferentes escolas e o desenvolvimento de projetos interescolar; Desenvolver meios de comunicação que permitam à comunidade educativa o acesso a informação significativa.

Formador: João Leal
5, 12 e 19 de junho (sábados)

9.00h – 13.00h e das 14.00h às 18.20h
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Educadores de Infância e Professores dos
Ensinos Básico e Secundário (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio eletrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

AÇÃO DE FORMAÇÃO NÃO
PRESENCIAL - 25h / 1 Crédito

“YOUTUBE: UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA”
(Acreditação nº CCPFC/ACC-111609/21)
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 integração de: Zoom, Free Cam8 e Studio Vídeo Editor; Elaborar,
partilhar e divulgar recursos digitais didáticos, que possam ser úteis a todos os professores; Participar em comunidades educativas no Youtube.

Formador: Aquiles Boiça
1ª Sessão

19 junho (sábado) 9-13horas

Síncrona - 4h

2ª Sessão

19 de junho (sábado) a 23 de Junho (4ªf)

Assíncrona - 2h

3ª Sessão

23 de junho (4ªf)

19-21horas

Síncrona - 2h

4ª Sessão

26 de junho (sábado) 10-13horas

Síncrona - 3h

5ª Sessão

26 de junho (sábado) a 30 de junho (4ªf)

Assíncrona - 4h

6ª Sessão

30 de junho (4ªf)

19-21horas

Síncrona - 2h

7ª Sessão

3 de julho (sábado) 9-13horas

Síncrona - 4h

8ª Sessão

3 de julho (sábado) a 7 de julho(4ªf)

Assíncrona - 4h

Destinatários; Ed. Infância e Profs. Ensinos Básico e Secundário

Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira (artº 8º do RJFCP)
PREÇO DA ACÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
CENTRO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES LUÍS ANTÓNIO VERNEY
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Dtº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Fax: 218 464 373
Correio electrónico: cfplav@gmail.com / snplcentral@gmail.com

