INFORMAÇÕES GERAIS
CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DE FORMANDOS
 Ser Sócio do SNPL/ Data de mudança de escalão / Data de inscrição
CRITÉRIOS DE FREQUÊNCIA DAS AÇÕES
 Assistir a 2/3 da duração das sessões / Elaborar todos os trabalhos, de
carácter obrigatório, solicitados pelo formador
PREÇO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO / OFICINAS DE FORMAÇÃO
 Sócios do SNPL –10€ / 15€ (Oficinas de Formação – 2 créditos)
 Não Sócios – 80,00€ / 120€ (Oficinas de Formação – 2 créditos)
 Novos sócios – 10€/15€ (formação) + 70€/105€ (quotas)
NOTAS:




Se não existir o número mínimo de formandos inscritos, necessários à sua
realização, a Ação/Oficina de Formação será adiada até o atingir, sendo os
formandos contactados, logo que existir um novo calendário.
A inscrição só é considerada definitiva após o pagamento de 50% da
mesma. A restante quantia deverá ser transferida antes da primeira sessão.



Qualquer desistência após os 10 dias úteis antes da data de início da ação
de formação não dará lugar a qualquer devolução.



A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ VALIDADA,
COMPROVATIVO DE PAGAMENTO.



Ao sindicalizar-se para frequentar uma ação de formação, terá que
pagar a totalidade da mesma, valor esse que será repartido entre o
pagamento da ação e quotas do SNPL (5€/mês + subsídio de Natal e de
Férias = 70€ anuais)



O preenchimento integral da Ficha de Inscrição é obrigatório.



No preenchimento manuscrito deverão utilizar letras maiúsculas bem
legíveis.



Todos os elementos são confidenciais.

APÓS

RECEÇÃO
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DO

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; Reflectir 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 intervenção e exploração pedagógica da imagem como recurso educativo na didáctica da História e Geografia, potenciando metodologias e competências adequadas no quadro das aprendizagens essenciais destas disciplinas e perfil alunos à saída da escolaridade obrigatória.

Formador: Nuno Nabais
22 e 29 de Abril e 13 Maio (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(13h síncronas + 12h assíncronas)
Destinatários: Professores dos Grupos 200, 400, 420
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica (artº 9º).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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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 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
15, 22 e 29 abril (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(A ação será composta por sessões síncronas e sessões assíncronas)

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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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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 conhecimentos dos professores, no que diz respeito à avaliação das aprendizagens, nomeadamente na construção 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
4 de março (sábado: manhã - síncrona - (9h/13h) /
tarde - assíncrona - (14h/18h30)
8 de março (quarta-feira: noite - assíncrona - (18h/22h)
11 de março (sábado: manhã - síncrona - (9h/13h) /
tarde - assíncrona - (14h/18h30)
18 de março (sábado: manhã - síncrona - (9h/13h)
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira de Professores dos Ensinos Básico e Secundário
(artigo 8º do RJFCP)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“BIBLIOTECA ESCOLAR & PATRIMÓNIO LOCAL
NAS APRENDIZAGENS ESSENCIAIS”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Conferir uma nova abordagem educativa do Património Local no âmbito das Bibliotecas Escolares;
Integrar a didática do Património Local no âmbito da Biblioteca Escolar tendo em conta os novos documentos estruturantes emanados do Ministério da Educação; Refletir sobre práticas de ensino e
aprendizagem do Património Local no âmbito pluridisciplinar com base em a estratégias de aprendizagem ativa; Alcançar novas dinâmicas de aprendizagem no exterior “dos muros” da escola com base em redes de trabalho e parcerias internas e externas; Contribuir para a mudança de práticas e
cenários de aprendizagem colocando o enfoque no meio/comunidade educativa; Criar instrumentos/
exemplos de planificação de atividades/projetos de aprendizagem sobre Património Local. Gerar mecanismos e abordagens novas, contribuindo para uma mudança das práticas educativas tendo em
vista aprendizagens essenciais.

Formadora: Maria Isabel Sousa
4, 11 e 25 de março (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(25h síncronas)

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 será sujeita a certificação pela RBE para efeitos do previsto na Portaria n.º 192A/2015, que estabelece as regras de designação de docentes para a função de professor bibliotecário,
artigo 5.º, alínea b).

PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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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 promotoras de uma cidadania ativa, fundada no reconhecimento para a diversidade de contextos/culturas e no respeito 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
15, 22 e 29 de Abril (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(25h síncronas)

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 contínua na área das bibliotecas escolares, de acordo com o Anexo II da mesma portaria, corresponde
a um ponto para esse fim.

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

“CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS – TODOS
TEMOS UM PAPEL…”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Fortalecer a compreensão dos Direitos Humanos e direitos fundamentais, dos seus princípios e mecanismos de promoção e proteção. Compreender a educação para os Direitos Humanos enquanto prática educativa essencial para a promoção e defesa dos Direitos Humanos e direitos fundamentais. Reconhecer o carácter multinível da proteção dos Direitos Humanos e direitos fundamentais. Reconhecer o papel do Estado
na promoção dos Direitos Humanos e direitos fundamentais; Promover perspetivas metodológicas que
combinem entendimentos teóricos e práticos do conceito de Direitos Humanos com perspetivas críticas,
interculturais e transformadoras; Recolher, selecionar e interpretar a informação que capacite para os Direitos Humanos; Desenhar e desenvolver práticas de educação para os Direitos Humanos em diversos espaços educativos. Planear e propor aos alunos desafios centrados no tema dos Direitos Humanos; Abordar
formas de operacionalização e processos de avaliação; Promover a divulgação e partilha boas práticas .

Formadora: Isabel Pinto
1, 8, 15, 22 e 29 de abril
Sessões síncronas: Sábados, das 10 às 12:00h
Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico
e Secundário (artº 8º do RJFC).

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

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 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
01 de Março (4f.) Síncrona: 20h00/22h00
04 de Março (sáb.) Assíncrona: 09h00/13h00 – 14h00/17h00
08 de Março (4f.) Síncrona: 20h00/22h00
11 de Março (sáb.) Assíncrona: 10h00/13h00 – 14h00/17h00
15 de Março (4f.) Síncrona: 20h00/22h00
18 de Março (Sáb.) Assíncrona: 10h00/13h00 14h00/17h00

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos
Básico e Secundário (artº 8º do RJFC).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Telm. 927 473 845
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“DISPOSITIVOS MÓVEIS – CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS
E SUA UTILIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Produzir conteúdos e disponibilizar os mesmos para que possam ser acedidos em dispositivos móveis; Adquirir conhecimentos para integrar dispositivos móveis no processo ensino-aprendizagem;
vidades no âmbito dos aplicativos da Web 2.0: blogues e microblogues, wikis, Redes sociais, agregação e publicação de conteúdos, etc, promovendo a formação nestes aplicativos e integrando-os nas
práticas de sala de aula; Possuir conhecimentos práticos na utilização de algumas ferramentas Web
2.0; Potenciar a produção e elaboração de conteúdos a produzir para formatos a distância; Produzir
conteúdos com recursos aos dispositivos da WEB 2.0, de forma a difundir a informação para dentro e

Formador: João Leal
4 e 11 de março (sábados)
3ª Sessão a combinar
(16h síncronas + 9h assíncronas)
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Telm. 927 473 845
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“EDIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO
NA PRÁTICA DOCENTE”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Existe uma grande aplicabilidade do áudio e do vídeo na sala de aula, para que o professor
torne a sua prática docente (processo de ensino-aprendizagem) mais enriquecedora e com
mais envolvimento não só dos alunos mas também de toda a comunidade educativa.
Esta ação de formação tem como objetivo formar professores em aplicações e ferramentas
de edição de áudio e vídeo, de utilidade ao processo de ensino aprendizagem

Formador: Fernando Tavares Ferreira
6, 13 e 20 maio (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(A ação será composta por sessões síncronas e sessões assíncronas)

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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Telm. 927 473 845
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
“EDUCAÇÃO PARA E CIDADANIA: A
UTILIZAÇÃO DA IMAGEM COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA EM CONTEXTO ESCOLAR”
Objetivos :
Contribuir para a atualização científica dos formandos; Identificar os grandes valores que definem
a cidadania no século XXI; Analisar o papel da imagem e as suas potencialidades, na construção
de uma sociedade democrática; Reconhecer o papel da função docente, no âmbito da Educação
para a Cidadania. para a análise e interpretação crítica da imagem e do cinema português; Refletir
sobre práticas pedagógicas diversificadas através da exploração da imagem como recurso educativo, visando a construção da Cidadania e defesa da Paz.

Formador: Filipe Matos
19 de Abril (4f.) Síncrona: 20h00/22h00
22 de Abril (sáb.) Assíncrona: 9h00-13h00—14h00-17h00

26 de Abril (4f.) Síncrona: 20h00/22h00
29 de Abril (sáb.) Assíncrona: 10h00/13h00 – 14h00/17h00
03 de Maio (4f.) Síncrona: 20h00/22h00

06 de Maio (sáb.) Assíncrona: 10h00/13h00 – 14h00/17h00

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos
Básico e Secundário (artº 8º do RJFC).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
Av. 5 de Outubro, nº 70 — 8º Esqº | 1050-059 Lisboa | Tel: 218 464 371 / 2 | Telm. 927 473 845
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AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
“EDUCAR PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS –
PERCURSOS DE BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Capacitar os professores para que os alunos atinjam o objetivo «compreender os equilíbrios e as fragilidades
do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente»,
definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; Preparar para a aquisição das aprendizagens essenciais, definidas no referido Perfil, como a de «Discutir causas e consequências da alteração dos
ecossistemas, justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável»; Debater métodos de ensinoaprendizagem com vista aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nº 4, 7, 11, 12, 13, 14 e 15; Fomentar o incremento de ações e projetos relacionados com a temática das Alterações Climáticas – biodiversidade
e geodiversidade; Divulgar as ações, equipamentos, recursos e suportes didático-pedagógicos da Liga para a
Proteção da Natureza (LPN) e outras associações/instituições; Partilhar conhecimentos, práticas e experiências, de modo a que a Escola desenvolva práticas colaborativas de EA.

Formador: Jorge Almeida Fernandes
29 de Abril e 6 de Maio (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.00h
(14h síncronas + 11h assíncronas)
Destinatários: Professores dos Grupos 230, 420, 510, 520 e 560
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica (artº 9º).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
“EDUCAR PARA AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS –
PERCURSOS DE BIODIVERSIDADE E GEODIVERSIDADE”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Capacitar os professores para que os alunos atinjam o objetivo «compreender os equilíbrios e as fragilidades
do mundo natural na adoção de comportamentos que respondam aos grandes desafios globais do ambiente»,
definido no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; Preparar para a aquisição das aprendizagens essenciais, definidas no referido Perfil, como a de «Discutir causas e consequências da alteração dos
ecossistemas, justificando a importância do equilíbrio dinâmico dos ecossistemas e do modo como a sua gestão pode contribuir para alcançar as metas de um desenvolvimento sustentável»; Debater métodos de ensinoaprendizagem com vista aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nº 4, 7, 11, 12, 13, 14 e 15; Fomentar o incremento de ações e projetos relacionados com a temática das Alterações Climáticas – biodiversidade
e geodiversidade; Divulgar as ações, equipamentos, recursos e suportes didático-pedagógicos da Liga para a
Proteção da Natureza (LPN) e outras associações/instituições; Partilhar conhecimentos, práticas e experiências, de modo a que a Escola desenvolva práticas colaborativas de EA.

Formador: Jorge Almeida Fernandes
4 e 11 de Março (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 17.00h
(14h síncronas + 11h assíncronas)
Destinatários: Professores dos Grupos 230, 420, 510, 520 e 560
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica (artº 9º).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“EPIGENÉTICA – CONHECER, APRENDER E APLICAR”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Reforçar as competências técnico -pedagógicas dos Docentes na área da Genética; Identificar as
principais marcas epigenéticas; Conhecer os principais mecanismos de regulação epigenética da
expressão génica; Conhecer técnicas de identificação de marcas epigenéticas; Enquadrar o contributo da epigenética no diagnóstico laboratorial clínico; Reconhecer e valorizar o contributo da epigenómica na deteção precoce, diagnóstico, tratamento e prognóstico de neoplasias comuns ; Favorecer a partilha de experiências; 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 Matias
5 de maio (sexta) - síncrona: 18h às 20h
6 de maio (sáb.) - síncrona: 9h às 13h e das 14h às 16h /
assíncrona: 16h às 18h
12 de maio (sexta) - assíncrona: 17h às 20h
13 de maio (sáb.)- síncrona: 9h às 13h /
assíncrona: 14h às 18:00h
20 de maio (sábado) -sessão síncrona: 9h -13h

Destinatários: Professores do Grupo 520
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 potencialidades 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
25 de Fevereiro e
4, 11 e 18 de Março
10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
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.
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 potencialidades 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
22 e 29 de Abril
6 e 13 de Maio
10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
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.
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 potencialidades 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
21 e 28 de Janeiro e
4 e 11 de Fevereiro
10.00h às 13.00h — 12h síncronas
+ 13h assíncronas
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.
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
“FERRAMENTAS DIGITAIS NO PROCESSO DE
ENSINO APRENDIZAGEM”
( 25h / 1 Crédito)
Objetivo geral:
Desenvolver competências e habilidades para o uso de ferramentas
digitais em variados contextos e conteúdos programáticos a lecionar.
Objetivos específicos:
Utilização e breve apresentação de ferramentas Google.
Conhecer e utilizar ferramentas de Gamification;
Criar um mural / pagina através da ferramenta Padlet
Conhecer e aplicar ferramentas interativas

Formadora: Carla Fardilha
15 de abril (sábado): 14h - 19h
20 de abril (5ªf): 19h—21h
22 de abril (sábado): 14h — 18h
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
“FOLHA DE CÁLCULO COMO FERRAMENTA PARA A
DOCÊNCIA – EXCEL I”
( 25h / 1 Crédito)
Objetivo geral :
Desenvolver competências e habilidades para o uso dos recursos básicos do Microsoft Excel para elaborar folhas de cálculos automáticas, gerar gráficos e usar fórmulas e funções.
Objetivos específicos:
Saber criar uma folha de cálculo, inserir informação, realizar cálculos, formatar o seu
documento e imprimir.
Criar e apresentar dados de forma gráfica.
Saber criar uma base de dados e obter resultados a questões sobre os dados.

Formadora: Carla Fardilha
4 de março (sábado): 14h - 19h
9 de março (quinta-feira): 19h — 21h
11 de março (sábado): 14h — 18h
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 alterações nas práticas pedagógicas. Procurando maximizar o apoio às novas necessidades de promover nos alunos autonomia 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 relações 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 recetivos à mudança. A educação deixou de ser concebida como transferência de informação e passou/tem obrigatoriamente de passar a ser norteada pela contextualização de conhecimentos que desafiam o aluno a pesquisar, a resolver problemas 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
21 e 28 de abril e 5, 12 e 19 de maio
Sessões síncronas: Sextas- feiras das 18:30H às 21:00H
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.

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

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 acerca 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 apresentadas, 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
4 de março (sáb.), 9h00 - 12h30; 14h00 - 17h30
11 de março e 1 de abril (sáb.), 14h00 - 17h00
13h síncronas + 12h assíncronas

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 (artº 9º).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE
“O EXCEL E O GEOGEBRA COMO
FERRAMENTA PEDAGÓGICA”
( 25h / 1 Crédito )
Objetivos:
Conhecer, partindo da exploração de tarefas e da resolução de problemas, as principais potencialidades do
Geogebra e do Excel para o ensino e aprendizagem da Matemática; Contribuir para que os formandos se
sintam mais capacitados para utilizar, nas suas aulas, recursos tecnológicos que visem promover a motivação e o sucesso dos alunos; Construir/elaborar um conjunto de tarefas integradas no currículo, a implementar na sala de aula, utilizando o Geogebra e/ou o Excel; Conhecer as vantagens do Excel, de modo a
que sejam desenvolvidas respostas pedagógicas mais ajustadas; Preencher folhas de cálculo com base na
prática pedagógica; Produzir documentos de apoio à função docente; Conhecer diversas formas de organização e apresentação de informação fornecidas pelo Excel; Promover a reflexão conjunta acerca das contribuições do uso do Geogebra e do Excel para a aprendizagem da Matemática e sobre o processo de experimentação em sala de aula; Trabalhar de forma colaborativa na produção de materiais pedagógicos; Partilhar ideias e experiências de ensino e aprendizagem.

Formadora: Ana Cristina Medeiros
22 de Abril (sáb.) - 9h às 18h (síncronas)
6 de Maio (sáb.) - 9h às 13h e das 14h às 16h (síncronas)
16h às 19h (assíncronas)
27 de Maio (sáb.) - 9h às 13h e das 14h
às 15h (assíncronas) 15h às 18h (síncronas)
Destinatários: Professores dos Grupos 230 e 500
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica (artº 9º).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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, estéticas e científicas; Fomentar o gosto por projetos que suscitem a aplicação integrada da componente artística e tecnológica que possibilitam uma aproximação aos princípios e pressupostos conceptuais das disciplinas; Experimentar práticas pedagógicas que promovam articulação e a integração de conteúdos; Proporcionar a troca de experiências e partilha de boas práticas; Desenvolver práticas de articulação e trabalho colaborativo. 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
22 e 29 de Abril (sábados)
13 de Maio (sábado)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
15h síncronas + 10h assíncronas
Destinatários: Professores dos Grupos 240, 530 e 600
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 geotectónico.

Formador: Fernando Lopes
5, 12 e 19 de maio (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(25h síncronas)
Destinatários: Professores dos Grupos 230, 420 e 520
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica.
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“PEDAGOGIA DE PROJETO - UMA
ABORDAGEM PARA O 1.º CICLO E A
EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA”
Objetivos:
Motivar para o desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu desempenho, do
contínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos resultados escolares; Incentivar
a partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento profissional dos docentes, e para o desenvolvimento social dos alunos; Implicar a formação no questionamento e na
mudança das Práticas profissionais; Incrementar uma cultura democrática e de participação; Fortalecer a autoconfiança dos participantes; Aprofundar e clarificar os conceitos estruturantes que deverão fundamentar e enquadrar a Pedagogia de Projeto; Analisar e refletir as vantagens da implementação do método na prática pedagógica; Contribuir para integrar esta metodologia no desenvolvimento dos Projetos Educativos das instituições; Desenvolver hábitos de trabalho colaborativo e de
reflexão em torno de situações vividas nas escolas, visando melhorar a qualidade do ensino, da
aprendizagem e da avaliação.

Formadora: Rita Lobo
6, 13, 20 e 27 de Maio (sábados)
09.00h às 13.00h
16h síncronas + 9h assíncronas
Destinatários: Professores dos Grupos 100, 110 e 120
Esta ação de formação releva para a progressão na
carreira, na dimensão científica e pedagógica (artº 9º).
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 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
13, 20 e 27 de maio (sábados)
(17h síncronas + 8h assíncronas)
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“A VOZ NA DOCÊNCIA – MANTER
E CONSOLIDAR”
( 25h / 1 Crédito )
Concluída a ação aqui, os participantes deverão estar aptos a:
Demonstrar conhecimento de termos e conceitos relacionados com o aparelho vocal; Apresentar estratégias para suportar a emissão vocal sem agressões ao aparelho vocal; Consolidar rotinas de relaxamento, desobstrução das vias aéreas e testemunhar modos para a boa higiene vocal; Apresentar exercícios de respiração direcionados para a emissão correta do som; Apresentar posturas adequadas que suportem uma boa colocação vocal.

Formadora: Rosália Costa
13, 20 e 27 de Maio (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(25h síncronas)
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

“A VOZ NA DOCÊNCIA – MANTER
E CONSOLIDAR”
( 25h / 1 Crédito )
Concluída a ação aqui, os participantes deverão estar aptos a:
Demonstrar conhecimento de termos e conceitos relacionados com o aparelho vocal; Apresentar estratégias para suportar a emissão vocal sem agressões ao aparelho vocal; Consolidar rotinas de relaxamento, desobstrução das vias aéreas e testemunhar modos para a boa higiene vocal; Apresentar exercícios de respiração direcionados para a emissão correta do som; Apresentar posturas adequadas que suportem uma boa colocação vocal.

Formadora: Rosália Costa
11, 18 e 25 de março (sábados)
09.00h às 13.00h e das 14.00h às 18.20h
(25h síncronas)
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

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 integração do Zoom, Free Cam8 e Studio Vídeo Editor;
Elaborar, partilhar e divulgar recursos digitais didáticos úteis; Participar em comu-

Formador: Aquiles Boiça
15 abril (sábado)

9-13horas

Síncrona - 4h

15 abril (sábado) a 18 Nov (3ªf)

Assíncrona - 2h

18 abril (3ªf)

18-20 horas

Síncrona - 2h

22 abril (sábado)

10-13 horas

Síncrona - 3h

22 abril (sábado) a 26 abril (4ª f)

Assíncrona - 4h

26 abril (4ªf)

18-20 horas

Síncrona - 2h

29 abril (sábado)

9-13 horas

Síncrona - 4h

29 abril (sábado) a 2 maio (3ªf)

Assíncrona - 4h

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

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 integração do Zoom, Free Cam8 e Studio Vídeo Editor;
Elaborar, partilhar e divulgar recursos digitais didáticos úteis; Participar em comu-

Formador: Aquiles Boiça
6 maio (sábado) 9-13horas

Síncrona - 4h

6 maio (sábado) a 9 maio (3ªf)

Assíncrona - 2h

9 maio (3ªf) 18-20horas

Síncrona - 2h

13 maio (sábado) 10-13horas

Síncrona - 3h

13 maio (sábado) a 16 maio (3ªf)

Assíncrona - 4h

16 maio (3ªf)

Síncrona - 2h

18-20horas

20 maio (sábado) 9-13horas

Síncrona - 4h

20 maio (sábado) a 23 maio (3ªf)

Assíncrona - 4h

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

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) 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
16 de abril (sábado: manhã - síncrona - (9h/13h) /
tarde - assíncrona - (14h/18h30)
19 de abril (quarta-feira: noite - assíncrona - (18h/22h)
23 de abril (sábado: manhã - síncrona - (9h/13h) /
tarde - assíncrona - (14h/18h30)
30 de abril (sábado: manhã - síncrona - (9h/13h)
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)
PREÇO DA AÇÃO
Sócios do SNPL – 10,00€
Não Sócios – 80,00€
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

