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Novas regras de formação contínua 
de professores
Decreto-lei n.º 22/2014 - estabelece as regras da formação 
contínua de professores, necessária para a progressão na carreira 
e avaliação de desempenho.

O diploma estabelece o regime jurídico da formação contínua dos 
docentes das escolas públicas e do ensino particular e cooperativo 
associados a um Centro de Formação de Associação de Escolas 
(CFAE), assim como dos professores que exercem funções 
legalmente equiparadas ao exercício de funções docentes.

As modalidades de formação reconhecidas pelo diploma são os 
cursos, as oficinas e os círculos de estudos. Estas ações de 
formação têm de ter a duração mínima de 12 horas e têm de ser 
acreditadas pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação 
Contínua (CCPFC).

O diploma passa também a reconhecer como formação as «ações 
de curta duração», definindo a obrigatoriedade de terem uma 
duração mínima de três horas e máxima de seis horas.

«A formação com recurso a metodologias de ensino à distância e 
ao estabelecimento de redes através de plataformas eletrónicas 
são considerados eixos a privilegiar nas diferentes modalidades de 
formação», refere o decreto-lei.

Já para a avaliação do desempenho e para a progressão na 
carreira, «exige-se que a componente da formação contínua incida 
em, pelo menos, metade na dimensão científica e pedagógica e 
que, pelo menos, quatro quintos da formação sejam acreditados 
pelo CCPFC».



Esta brochura faz a divulgação do Plano de Formação Contínua do Centro de 

Formação Profissional dos Sindicato dos Professores da Zona Norte, para o ano 

de 2014.

Este plano representa a reflexão das necessidades formativas dos professores 

feita pelos Sócios, Formadores, Delegados Sindicais, Dirigentes das diversas 

Delegações e Distritais, Comissão Pedagógica e Comissão Permanente, na 

tentativa de se encontrarem respostas aos desafios com que a escola e os seus 

professores e educadores se debatem.

No âmbito da formação contínua, o CFP-SPZN assegura, uma oferta de formação 

acreditada pelo conselho científico-pedagógico da formação contínua, 

disponibilizando o seu acesso aos sócios descentralizadamente, permitindo-lhes 

obter, para além dos créditos necessários à sua progressão em carreira, a criação 

de espaços de afirmação pessoal. Aliás, a oferta de formação balizar-se-á 

fundamentalmente pela preocupação de constituir uma alternativa que, pela 

dinâmica e qualidade dos conteúdos e dos formadores, se projete pelo seu rigor e 

pela sua preocupação com a resposta à preparação para as novas exigências que 

hoje se levantam à profissionalidade docente.

A intervenção formativa do Centro de Formação Profissional do SPZN terá ainda 

em conta os movimentos de política educativa mais emergentes, sob a forma de 

debates, conferências descentralizadas e grupos de reflexão, que serão dados a 

conhecer publicamente através da página de internet do CFP-SPZN no endereço:  

http://formacao.spzn.pt

Esperamos poder continuar a merecer ser o espaço de valorização dos sócios do 

SPZN.

introdução

 



As candidaturas podem ser realizadas através do preenchimento da ficha de inscrição disponível na 
página de internet do Centro de Formação Profissional em: http://formacao.spzn.pt/?page_id=148

Se preferir pode fotocopiar, preencher e enviar a Ficha de Inscrição que disponibilizamos na página 
seguinte, para:

Centro de Formação Profissional do SPZN
Rua de Costa Cabral, 1035
4249-005 Porto
 
Juntamente com a ficha, remeta o cheque endossado ao SPZN. 
(Os sócios do SPZN têm um encargo de 40 euros e os não sócio de 120 euros.)

Em alternativa, faça o pagamento e a inscrição em qualquer uma das delegações regionais do SPZN

As inscrições só serão validadas depois da confirmação de pagamento pelos nossos serviços.

A seleção dos candidatos é feita pela data de inscrição, tendo prioridade os sócios do SPZN.
Serão notificados todos os candidatos selecionados.
Reservamos o direito de cancelar uma ação por número insuficiente de candidatos/inscritos.

Para qualquer informação adicional deve contactar qualquer umas das sedes regionais do SPZN ou o 
Centro de Formação Profissional do SPZN através do email: formacao@spzn.pt

Só funcionarão as turmas em que houver número suficiente de inscrições (25 no mínimo)

SELEÇÃO E SERIAÇÃO DOS CANDIDATOS

INFORMAÇÕES

inscrições
nas ações de formação

Artigo 9.º

Para efeitos de preenchimento dos requisitos previstos para a avaliação do desempenho e 
para a progressão na carreira dos docentes em exercício efetivo de funções em 
estabelecimentos de ensino não superior previstos no ECD, exige -se que a componente da 
formação contínua incida em, pelo menos, 50% na dimensão científica e pedagógica e que, 
pelo menos, quatro quintos da formação sejam acreditados pelo CCPFC.

Formação obrigatória( ) 



 

 

Ficha de inscrição 

     
      
      

Dados Pessoais 
 
Nome:_______________________________________________________________________________ 

Morada:______________________________________________________________________________  

Código Postal:________________Localidade:__________________Concelho:______________________  

Data de Nascimento:_____/_____/_____Email:______________________________________________ 

Telef./Telem:________________________________ B.I./Cartão de cidadão:_______________________ 

Contribuinte nº:______________________________ Sócio do SPZN nº:__________________________ 

 
Dados Profissionais 
 
Escola onde presta serviço:______________________________________________________________  

Índice de vencimento:_____________________Escalão_______________________________________ 

Habilitações Académicas (grau)________________________ Grupo de Docência:__________________ 

 
Sector de ensino 
__________________________________________________________________________________ 

Quadro de Escola / Agrupamento  Quadro de Zona Pedagógica Contratado  

 
Inscrição 

           Turma em que se inscreve 
   

 Número Localidade 
1ª Prioridade   

2ª Prioridade   

3ª Prioridade   

 
 
Data ___/___/___                                                                          Assinatura        
                 
   __________________________________________________ 

 
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS 

 
DATA DE ENTRADA NO CFP: ____/____/________                       CARIMBO

 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

Leia com toda a atenção a ficha de inscrição
� Preencha todos os dados
� Preencha com letra legível
� Esta ficha só é válida devidamente preenchida
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A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA/AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO COMO INSTRUMENTOS DE AUTO 
REGULAÇÃO

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Aida Bernardina Sant'Anna A. A. Fonseca / Ana 
Paula Sousa P. A. Silva
PÚBLICO: Professores do Ensino Básico e Secundário
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
3, 10, 17 e 31 de Maio; 7 de Junho – PORTO 

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: António Manuel Vilela Mansilha
PÚBLICO: Professores do grupo 230, 500, 510 e 520
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de junho; 5 de julho – CHAVES

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO 
ENSINO PRESENCIAL DE MATEMÁTICA E DAS 
CIÊNCIAS NA PLATAFORMA MOODLE

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS: O SCRATCH E A 
MATEMÁTICA NO PRÉ-ESCOLAR E NO 1º CEB

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: António Sorte
PÚBLICO: Professores do grupo 100 e 110
HORÁRIO: 10h00m-13h00m
DATAS / LOCAL: 
Datas a definir – CHAVES

A IMAGEM DIGITAL E O SOM NO ENSINO DA LÍNGUA 
MATERNA: RECURSOS PARA QUADROS INTERACTIVOS

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Orlando Ferreira Pires
PÚBLICO: Professores do grupo 100 e 110
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho – VILA REAL

APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA À 
PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE. SAÚDE 
MENTAL: VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR VERSUS 
SUCESSO ESCOLAR

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Patrícia Conceição Silva Barros Bacelar
PÚBLICO: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário e Professores de Educação Especial
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho – 
6, 13, 20 e 27 de Setembro – 
8, 15, 22 e 29 de Novembro – 

BRAGANÇA
VILA NOVA DE FAMALICÃO
VIANA DO CASTELO

APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DO SOFTWARE LIVRE - 
CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: João José Fernandes Bento
PÚBLICO: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
3, 10, 17, 24 e 31 de Maio – 
7, 14, 21 e 28 de Junho; 5 de Julho – 

VILA REAL
BRAGANÇA
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   AS TIC NO 1º CICLO - APLICAÇÃO PRÁTICA DO 
MAGALHÃES NO CONTEXTO EDUCATIVO  

 

 

AMBIARTE - “AMBIENTE E ARTE”

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Teresa Brito Monteiro Teixeira
PÚBLICO: Educadores de Infância, Professores dos 1º, 2º e 3º 
Ciclos do Ensino Básico
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 
9h30m-12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
3, 10, 17, 24 e 31 de Maio – 
7, 14, 21 e 28 de Junho; 5 de Julho – 
6, 13, 20 e 27 de Setembro; 4 de Outubro – 
25 de Outubro; 8, 15, 22 e 29 de Novembro – 

VILA REAL
PÓVOA DE VARZIM

V. CASTELO
PORTO

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Valdemar Nascimento Parreira Martins
PÚBLICO: Professores do grupo 110
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho; 5 de Julho – BRAGA
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DESENVOLVENDO O PENSAMENTO ALGÉBRICO - 
ÁLGEBRA

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Belmira Mariz D. Ferreira
PÚBLICO: Professores dos grupos 110 e 230
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
8, 15, 22 e 29 de Novembro – PENAFIEL

ENSINO DA LÍNGUA MATERNA COM QUADROS 
INTERATIVOS – CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Orlando Ferreira Pires
PÚBLICO: Professores dos grupos 100 e 110
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
4, 11, 18 e 25 de Outubro – FAFE

ESCRITA CRIATIVA – ESTRATÉGIAS PARA UMA 
ABORDAGEM LÚDICO PEDAGÓGICA NA CRIAÇÃO DO 
TEXTO ESCRITO

Nº DE HORAS: 25 h; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Fernanda Maria Martinho Puga Oliveira
PÚBLICO: Professores dos grupos 100 e 110 
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
8, 15, 22 e 29 de Novembro – SANTA MARIA DA FEIRA

ESCRITA CRIATIVA – ESTRATÉGIAS PARA UMA 
ABORDAGEM LÚDICO PEDAGÓGICA NA CRIAÇÃO DO 
TEXTO ESCRITO

Nº DE HORAS: 25 h; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Fernanda Maria Martinho Puga Oliveira
PÚBLICO: Professores dos grupos 200, 210, 220 e 300 
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho – VIANA DO CASTELO

EDUCAÇÃO ESPECIAL: DO FAZER AO UTILIZAR 
INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Rosalina Afonso Veiga/Isabel Alexandra Paula 
Silva Martins
PÚBLICO: Professores dos grupos 100, 110, 910, 920 e 930
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
3, 10, 17, 24 e 31 de Maio – PENAFIEL

EDUCAÇÃO PARA OS MEDIA: DA TEORIA À PRÁTICA

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Marta Sofia Almeida Araújo Marques
PÚBLICO: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho – PENAFIEL
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FOLHA DE CÁLCULO – UMA FERRAMENTA AUXILIAR DA 
PRÁTICA DOCENTE

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Pedro Nuno Macedo Leite Silva
PÚBLICO: Educadores de Infância, Professores do Ensino Básico e 
Secundário 
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
3 (presencial), 10, 17, 24 e 31 de Maio – V. CASTELO

IMPROVISAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E COMPOSIÇÃO 
COM ELEMENTOS MUSICAIS

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: António João Barrigas A. Pereira
PÚBLICO: Professores dos grupos 100, 110, 250, 910, 920 e 930
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
22 e 29 de Março; 5, 12 e 26 de Abril – CHAVES

INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA EM ALUNOS COM DISLEXIA

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Rosalina Afonso R. Veiga / Isabel Alexandra Paula S. 
Martins
PÚBLICO: Professores dos 1º, 2º e 3º ciclos e grupo 910
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
27 de Set; 4, 11, 18 e 25 de Out – Sta MARIA DA FEIRA

METAS CURRICULARES DE PORTUGUÊS E 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Lurdes Ferreira Gonçalves
PÚBLICO: Professores do grupo 110
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
6, 13, 20 e 27 de Setembro; 4 de Outubro – PENAFIEL
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NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – A 
RELEVÂNCIA DE UMA INTERVENÇÃO PRECOCE

Nº DE HORAS: 25 horas; Créditos: 1
FORMADOR: Isabel Alexandra Paula Silva Martins 
PÚBLICO: Professores dos grupos 100, 910, 920 e 930
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho; 5 de Julho – Sta MARIA DA FEIRA

O ENSINO DO CORFEBOL NA ESCOLA: COMO ABORDAR 
O DESPORTO

Nº DE HORAS: 25 h; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Susana Filomena Mendes Vieira
PÚBLICO: Professores dos grupos 260 e 620
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
7, 14, 21 e 28 de Junho; 5 de Julho – BRAGA

O NOVO PROGRAMA DE MATEMÁTICA E AS METAS… 
QUE METAS?

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Belmira Mariz D. Ferreira
PÚBLICO: Professores dos grupos 110 e 910
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m 
(último dia - 9h30m-12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
10, 17, 24 e 31 de Maio – 
6, 13, 20 e 27 de Setembro – 

FAFE
VIANA DO CASTELO

ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTAS EDUCATIVAS NO ÂMBITO 
DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO DA ESCOLA 
INCLUSIVA

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Francisco José Pires Alves
PÚBLICO: Professores dos grupos 100, 110, 910, 920 e 930
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: Datas a definir – MONÇÃO
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O JOGO E AS APRENDIZAGENS MATEMÁTICAS

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Belmira Mariz D. Ferreira
PÚBLICO: Professores dos grupos 110, 910, 920 e 930
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m 
(último dia - 9h30m-12h30m/14h-16h30m)
LOCAL/DATAS: 
7, 14, 21 e 28 de Junho – PORTO

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM FILME DE FICÇÃO EM 
CONTEXTO ESCOLAR

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Daniel Santos Reis Lima Novo
PÚBLICO: Professores do grupo 200, 290, 400, 410 e 420
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 
6, 13, 20 e 27 de Setembro – VIANA DO CASTELO

A AGUARDAR ACREDITAÇÃO

PRIMEIROS PASSOS COM A MATEMÁTICA

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Maria Belmira Mariz D. Ferreira
PÚBLICO: Professores do grupo 100, 110 e 910
HORÁRIO: 09h30m-12h30m/14h-17h30m (último dia - 9h30m-
12h30m/14h-16h30m)
DATAS / LOCAL: 4, 11, 18 e 25 de Outubro – PORTO

TÉCNICAS CRIATIVAS DE RECICLAGEM PARA APLICAÇÃO 
PEDAGÓGICA

Nº DE HORAS: 25h; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Aníbal Augusto Mendonça
PÚBLICO: Professores dos grupos 100 e 110
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
DATAS / LOCAL: 
3, 10, 17, 24 e 31 de Maio – MIRANDELA

MEIOS E TÉCNICAS DE EXPRESSÃO 
PLÁSTICA/RECICLAGEM

Nº DE HORAS: 25; CRÉDITOS: 1
FORMADOR: Aníbal Augusto Mendonça
PÚBLICO: Professores dos grupos 110 e 240 
HORÁRIO: 9h30m-12h30m/14h30m-16h30m
LOCAL/DATAS: 
7, 14, 21 e 28 de Junho; 5 de Julho – CHAVES
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conteúdos
das ações de formação

A formação contínua tem como objetivos promover:



 

1 A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA/AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO INSTRUMENTOS DE AUTO REGULAÇÃO  
 

CONTEÚDOS DA AÇÃO: 

 

 
 
 

 

CONTEÚDOS DA AÇÃO:
 

 
3  

 
CONTEÚDOS DA AÇÃO: 

1 - A SUPERVISÃO PEDAGÓGICA – caraterização
- porquê “super-visão”? 
- objeto e obetivo 
- O papel, o estatuto e o perfil do supervisor 
2 - A SUPERVISÃO COMO AUTO-REGULAÇÃO PROFISSIONAL:
- O perfil do professor
- A profissionalidade docente
- A avaliação (interna/externa) do desempenho
3 - A SUPERVISÃO COMO AUTO-REGULAÇÃO PEDAGÓGICA 
- A liderança 
- As lideranças pedagógicas intermédias:

* A coordenação de departamento
* A coordenação disciplinar
* A direção de turma
4- A SUPERVISÃO COMO AUTO-REGULAÇÃO INSTITUCIONAL
- A auto-avaliação da escola 
- Plano de melhoria
5 – SUPERVISÃO – requisitos e suportes:

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO PRESENCIAL DE MATEMÁTICA E DAS CIÊNCIAS NA 
PLATAFORMA MOODLE

- Aplicações avançada do Moodle 
Produção de Testes de avaliação autocorretivos;
Integração de aplicações interativas de Matemática e Ciências;
As tabelas para recolha de relatórios de campo e tratamento 
estatístico;
Inclusão de materiais externos (flash, java, vídeos);
O Glossário como ferramenta de trabalho colaborativo;
Apresentações multimédia de conteúdos;
Os questionários como ferramenta de recolha e análise de dados;

– A didática da Matemática e das Ciências Experimentais com uma LMS 
(Moodle) 
Análise e debate sobre as potencialidades do uso da LMS (Moodle) na 
didática da Matemática e Ciências Experimentais;
Planificação de atividades a implementar com os alunos;
Debate sobre a utilização de ambientes virtuais de aprendizagem científica e 
sua relação com as práticas de investigação científica;
– Partilha de experiências e materiais.

AS TIC COMO FERRAMENTA NO PRÉ-ESCOLAR E NO PRIMEIRO CICLO

Organização e planeamento da ação
?Avaliação de necessidades e interesses;
?Debate dos objectivos da ação;
?Organização do trabalho a desenvolver;
?Documentação e materiais de apoio.
Paradigmas de ensino subjacentes ao uso da TIC na escola
?Refletir sobre a perspetiva behaviorista, o computador como 

máquina de ensinar; 
?Refletir sobre perspetiva construtivista/construcionista, o 
computador como meio para o aluno construir a sua 
aprendizagem; 
?Apontar pontos fortes, pontos fracos e pontos controversos 

sobre estes modelos teóricos.
Exercícios exploratórios do Scratch 
?Descarregar o ficheiro do sítio do Massachusetts Institute of 

Technology: 
?Instalar o ficheiro no computador; 
?Saber que os objetos são chamados sprites;
?Dar instruções a um sprite para que se mova ou reaja a outro 

sprite; 
?Executar ações através dos Blocos  que são empilhados 
formando scripts (comandos);
?Perceber que ao clicar num script, o Scratch executa os blocos 
de cima para baixo, ou seja, há execução sequencial.
Comandos e operadores em Scratch
?Comandos; 
?Operadores de lógica boleana; 
?Operadores aritméticos; 
?Estruturas condicionais em Scratch:
?Estrutura condicional simples; 
?Estrutura condicional composta; 
?Estruturas de repetição do Scartch;
?Variáveis em Scratch.

Realização de exercícios
?Programar em Scratch de modo a que um Sprite desenhe na 

tela um quadrado; 

http://scratch.mit.edu

?Programar em Scratch de modo a que um Sprite desenhe na tela um 
retângulo; 

?Programar em Scratch  de modo a que um Sprite desenhe na tela uma 
circunferência; 

?Relacionar a programação com os processos cognitivos 
inerentes/conceitos matemáticos que estão a ser desenvolvidos; 

?Guardar os trabalhos realizados no seu computador local;
?Partilhar os trabalhos no sítio do MIT, para que possam ser 

descarregados e usados por outros;
?Utilizar um a internet como meio de aprendizagem partilhada;
Modelos de planificação de uma aula envolvendo o Scratch no 
desenvolvimento de conteúdos matemáticos; 
?Fazer o levantamento dos conteúdos a desenvolver de acordo com o 

que é emanado nos documentos oficiais do Ministério da Educação e 
da Ciência;

?Pensar nos recursos tecnológicos que a escola, alunos, docente dispõe; 
?Prever a organização da sala/criação de grupos de trabalho 

consonantes com níveis de desempenho dos alunos, tecnologia 
existente e conteúdos a desenvolver;

?Gerir o tempo dado para cada desafio de modo a manter os alunos 
motivados, adaptando-o sempre de acordo com a execução das 
tarefas; 

?Orientar a aula numa perspetiva de reflexão-ação, potenciando a auto 
avaliação de modo a melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Segurança na internet 
?Regras de comunicação e comportamentos on-line;
?Proteção de dados e preservação de privacidade;
?Direito de autor e identificação das fontes;
?Qualidade e credibilidade da informação;
?Direito de imagem e publicação de fotografias on-line;
?Procedimentos que melhorem a segurança dos computadores 

(anti-vírus, firewall, …).
Avaliação
Preenchimento de um questionário. 

2

http://scratch.mit.edu
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?Organização da acção e avaliação diagnostica. 

?Técnicas de recolha e tratamento de imagens. 

?Recolha e elaboração de repositórios de imagens. 

?Elaboração de materiais pedagógico-didácticos com recurso ao 
computador. 

?Metodologias de avaliação de aplicações para fins pedagógicos. 

?Sistemas MIDI, Áudio e Áudio/MIDI. 

?Gravação analógica e digital no PC. 

?Digitalização de sons. 

?Tratamento e produção de som. 

?Planeamento de actividades experimentais de utilização de som. 

?Elaboração de mapas mentais.

?Elaboração de webquests.

?Aplicação e desenvolvimento de competências adquiridas.

?Aspectos relevantes de um recurso educativo para utilização nos 
QIM.

?Aplicações e formatos para elaboração de recursos para os QIM.

?Exploração nos QIM de recursos existentes (conteúdos aplicações 
proprietárias ou disponíveis na Internet) a mobilizar para os 
contextos de aprendizagem.

?Prática – Elaboração de recursos educativos.

?Metodologias de avaliação de aplicações para fins pedagógicos. 

?Auto e hetero avaliação dos trabalhos produzidos e sua 
aplicação/reformulação.

APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA À PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE. SAÚDE 
MENTAL: VIOLÊNCIA EM MEIO ESCOLAR VERSUS SUCESSO ESCOLAR

Saúde Mental: identificar os vários comportamentos
relacionados com a violência. Promoção da Saúde Mental:
conhecimento de alguns quadros clínicos.
- Os Múltiplos Rostos da Violência: - O que é bulling?
Como chegamos a este ponto? -Maus tratos em casa; 
Maus tratos emocionais; -O agressor, a vítima e o grupo; 
O papel do grupo; -Como fazem os professores em situação de 
violência; -Mitos sobre o bullying; -Propostas para professores; 
-Propostas para pais; -O que todos os adultos deviam saber deviam 
saber sobre a agressividade na infância, na puberdade e na 
adolescência; -Quando a violência do bullying transborda e se volta 
contra os professores; -Como reeducar o “bully”; -Os professores na
“zona-limite”; -Síndrome do “professor queimado”; 
Manifestações mais comuns da violência contra professores.
- Introdução à Programação Neurolinguística aplicada à educação –o 
que é, a história e as abordagens; -Princípios básicos e pressupostos – 
axiomas da PNL que oferecem maior flexibilidade na acção e maior 
funcionalidade; 
Aprender a aprender – os segredos da aprendizagem, aprender com 
maior eficiência; -Os Níveis Neurológicos – níveis de comunicação 
consigo mesmo e com os outros; 
Formular objectivos – condições básicas para atingir objectivos com 
maior eficiência; Acuidade Sensorial – aumento da capacidade de 
observação; -Sistemas de representação – as formas sensoriais de 
como representamos o mundo; -Sub-modalidades – pedras básicas de 
cada sensação, experiência, pensamento;  Pistas de acesso – 
reconhecimento do sistema sensitivo utilizado pela outra pessoa na 
procura de informação através do padrão do movimento dos olhos; 

-Âncoras – estados emocionais positivos à disposição, fases, 
construção e emprego de âncoras; -Recursos entre outros,a procura 
e emprego das nossas possibilidades latentes; Padrões Linguísticos – 
hierarquia de ideias e solução de conflitos; 
-Meta modelo da linguagem – padrões para encontrar de novo a 
relação entre a expressão falada e a experiência subjectiva;
 -Modelo da linguagem Milton – padrões linguísticos de transe para 
activar recursos a nível inconsciente; Apresentar – princípios básicos 
da apresentação, efeitos conscientes e inconscientes da acção
e exposição em público; -Valores e convicções – reconhecimento dos 
motores da motivação pessoal.
- Introdução ao estudo e compreensibilidade da Inteligência 
Emocional, entendida como um aspecto de formação para a 
prevenção e o desenvolvimento humano.
Possuir Inteligência Emocional favorece o desenvolvimento
com os demais e consigo mesmo, melhora a aprendizagem, facilita a 
resolução de problemas e favorece o bem-estar pessoal e social. 
Objectivo e proposta: trabalhar cinco blocos de competências
emocionais: 1º) Consciência Emocional; 2º) Controlo
Emocional; 3º) Autonomia Emocional; 4º) Habilidades
Sócio-Emocionais; 5º) Habilidades de Vida e Bem-Estar 
Emocional. Trabalhar com a nossa criança interior.
- A Inteligência Social: uma ciência emergente
revolucionadora de perspectivas surpreendentes sobre o
mundo interpessoal: conceito de conexão entre os seres
humanos como potenciador de mudanças determinantes
na sua qualidade de vida e de todos aqueles com quem se 
relaciona.

O Centro de Formação Profissional do SPZN foi criado para promover acções de formação 
que se enquadrem nas finalidades, princípios e objectivos definidos no Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Educadores e Professores do Ensino Básico e Secundário, de forma a 
responder às necessidades de formação dos docentes, com vista a contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação.

Formação de Qualidade

centro
de formação

profissional
sindicato dos professores 
da zona norte
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APLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DO SOFTWARE LIVRE - CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS

Privilegiando a componente prática, mas também a discussão e 
a reflexão, importa que os professores se confrontem com o que 
está implicado na criação, uso e avaliação de recursos com 
software livre.
Módulo 1: Criação de Aplicações Pedagógicas*
A. Definição de Recursos Educativos Abertos.
B. Tipos de Aplicações Pedagógicas do Software Livre*.
C. Níveis de sofisticação na criação de recursos 
D. Princípios de aprendizagem e criação de recursos 
E. Apresentação de ferramentas de criação de recursos*.
F. Questões legais e éticas na produção, distribuição e utilização 
de recursos com software livre.
G. Licenças e termos de utilização (nomeadamente, as licenças 
Creative Commons)
H. Repositórios e metadados (Exemplos: Portal das Escolas, 
R21, Alea, Exploratorium, Europeana, LREforschools, MERLOT, 
Lingu@net; Perfil de metadados do LRE)

(*) O formador, em conjunto com os formandos, seleccionará 
a(s) ferramenta(s) apropriada (s) como, por exemplo: 
Wirenode, Wordpress/Blogger, Podomatic, PBWorks, suites de 
produtividade Google e Zoho, Edilim, JClic, Hotpotaoes, 
Mindomo, Bubbl.us, Cmap Tools, MP3myMP3 Recorder, 
Audacity; Myna, Open Movie Editor, MyeBook, Calaméo, Issuu, 
LibreOffice, OpenOficce, Gimp, Wink, PHPWebquest, Freemind, 
Prezi, etc.
Módulo 2: Avaliação de Aplicações Pedagógicas
A. Conceitos e fundamentos de avaliação de Recursos 
Educativos Abertos.
B. Dimensões de qualidade na avaliação de software educativo 
e dos recursos educativos.
C. Instrumentos, escalas e critérios de avaliação de recursos.
Modelos de avaliação de recursos (por exemplo, o modelo 
S.A.C.A.U.S.E.F. e/ou outros)

AMBIARTE - “AMBIENTE E ARTE”

?A origem do Design
?O Design sustentável do séc. XXI

- O Design: ecológico e sustentável;
- O Design sustentável: as novas coordenadas do 

método do Design;

- Reciclar: responsabilidade ecológica e social 
no mundo inteiro;

- Reutilizar: transformar lixo em peças de 
Design.

AS TIC NO 1º CICLO - APLICAÇÃO PRÁTICA DO MAGALHÃES NO CONTEXTO EDUCATIVO

1 – Apresentação e expetativas (1h)
2 – Enquadramento das TIC no contexto educativo: O plano tecnológico 
(1h)
3 – Segurança na Internet (2)
4 – Características principais do portátil Magalhães (1h)
5 – Apresentação e exploração software educativo existente no portátil 
(15h)
5.1 – Ambiente Windows
- Magic Desktop;
- E-Learning Class V6.0;
- Parents Carefrre; Diciopédia;
- Eu Sei;
- English is fun;
- Descoberta do ambiente;
- A cidade faz de conta;

- Office 2007;
- Outros…
5.2 – Ambiente Linux (Caixa Mágica)
- Controlo parental
- Openoffice (conjunto de aplicações – Processador de Texto, folha 
de cálculo, programa de apresentações)
- Aplicação para pintar
- Firefox
- Agenda
- Jogos
- Outros
6 – Sugestões metodológicas de aplicação prática do magalhães no 
contexto educativo (3h)
7 – Reflexão crítica final (2h)

DESENVOLVENDO O PENSAMENTO ALGÉBRICO - ÁLGEBRA

Perspectiva e histórica e psicológica associada a álgebra e ao seu 
ensino.
Sentido do símbolo (symbol sense).
Aproximações à álgebra
Raciocínio algébrico.
Investigações envolvendo regularidades.
Sequências (termo geral de uma sequência numérica, definição 
por recorrência e por termo geral, representação, expressões 
algébricas) 

Padrões (simetria como invariante geométrico)
Expressões numéricas e propriedades das operações
Raciocínio Proporcional
Exploração e construção de materiais relacionados com o 
tópico
Planificação temática preconizando percursos algébricos 
escolares
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ENSINO DA LÍNGUA MATERNA COM QUADROS INTERATIVOS – CRIAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RECURSOS

Privilegiando a componente teórica, mas também a discussão e a 
reflexão, importa que os professores se confrontem com o que está 
implicado na criação, uso e avaliação de recursos educativos digitais.
A. Criação de R.D. para Quadros Interactivos

a. Recursos educativos digitais para Quadros Interactivos
b. Níveis de sofisticação na criação de recursos 
c. Princípios de aprendizagem e criação de recursos 
d. Apresentação de algumas ferramentas de criação de R.D.*
e. Questões legais e éticas na produção, distribuição e utilização 
de R.D.
f. Licenças e termos de utilização (nomeadamente, as 

licenças Creative Commons)
g. Repositórios e metadados (Exemplos: Portal das Escolas, 
LREforschools, MERLOT, Lingu@net; Perfil de metadados do 
LRE)
(*) O formador, em conjunto com os formandos, seleccionará 
a(s) ferramenta(s) apropriada (s) como, por exemplo: 
Hotpotatoes, Game Makers, JClic, Squeak, Imagina, eXe, 
Reload, QuizFaber, Keebook, Edilim, etc.

B. Avaliação de R.D. para Quadros Interactivos
a. Conceitos e fundamentos de avaliação 
b. Dimensões de qualidade na avaliação de Recursos 
Educativos Digitais (R.D.)
c. Instrumentos, escalas e critérios de avaliação de R.D.  

ESCRITA CRIATIVA – ESTRATÉGIAS PARA UMA ABORDAGEM LÚDICO PEDAGÓGICA NA CRIAÇÃO DO TEXTO ESCRITO

A) Imaginação e Criatividade: a inspiração também se aprende; 
B) O que é a escrita criativa? Exercícios de desbloqueio;
C) Personagens, momentos de viragem e caracterização;
D) O diálogo, o ritmo do texto e a depuração da linguagem;
E) O Imaginário infantil e a fabulação; 

F) Técnicas de estilo e de expressão literária: como se produz 
um texto literário;
G) A Descrição e a Narração;
H) A produção / recriação em grupo de um/vários conto(s) 
infantil (s).

ESCRITA CRIATIVA – ESTRATÉGIAS PARA UMA ABORDAGEM LÚDICO PEDAGÓGICA NA CRIAÇÃO DO TEXTO ESCRITO

A) Imaginação e Criatividade: a inspiração também se 
aprende; 
B)  O que é a escrita criativa? Exercícios de desbloqueio;
C) Personagens, momentos de viragem e caracterização;
D) O diálogo, o ritmo do texto e a depuração da linguagem;
E) O Imaginário infantil e a fabulação; 

F) Técnicas de estilo e de expressão literária: como se produz 
um texto literário;
G) A Descrição e a Narração;
H) A produção / recriação em grupo de um/vários conto(s) 
infantil (s).

EDUCAÇÃO ESPECIAL: DO FAZER AO UTILIZAR INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS

1. Enquadramento teórico (6h)
1.1. Educação Especial
1.2. Suporte Legal
1.3. Avaliação em Educação Especial.

2. A criança com Necessidades Educativas Especiais (4h30)
2.1. Deficiência Mental – problemáticas relacionadas
2.2. Autismo
2.3. Multideficiência.

3. Levantamento de necessidades educativas: preparação dos estudos de caso (3h)
3.1. Caracterização do aluno e sua problemática;

3.2. Definição e planificação da actividade a desenvolver.
2. Do fazer ao utilizar materiais/instrumentos pedagógicos (9h)

2.1. Construção de materiais/instrumentos para a concretização das actividades 
planificadas (propostas pelos formandos);

3. Apresentação e reflexão dos trabalhos produzidos (2h30).
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Educação para os Media: da teoria à prática.
1. O que são os Media? Vários suportes utilizados para comunicar 

(jornais em papel, sites de notícias, TV, Rádio, entre outros). 
Diferenças, semelhanças e complementaridades/sinergias. 
Definições básicas, explicitação do panorama atual e 
demonstrar como a maioria dos órgãos caminha para a 
multiplataforma sinergética. 

2. O que é o jornalismo? Ponte entre o acontecimento e a realidade. 
O que é notícia para quem tem o poder de agenda setting? Os 
vários tipos de notícia: reportagem, entrevista, a hard news, o 
perfil, a opinião, a crónica, entre outros.

3. Instrumentos para análise crítica dos Media I:
3.1. Cruzamento de fontes para uma mesma notícia. Apontar 
as diferenças nos títulos e pormenores ausentes nalguns 
órgãos e presentes noutros;
3.2. Ferramentas de análise crítica através da Internet. Os 
agregadores de notícias. Como comparar na prática alguns 
órgãos de informação e respetivos alinhamentos e 
tratamentos de um mesmo assunto. O fenómeno mais 
recente das aplicações móveis para telemóveis e tablets.

4. Instrumentos para análise crítica dos Media II:
4.1. Informação instantânea vs. refletida. Saber diferenciar 
entre a informação produzida no dia anterior, em que o factor 
tempo pode ter sido determinante para recolher mais 
pormenores, correndo contudo o risco de desatualização, e a 
notícia instantânea produzida em cima do acontecimento nos 
sites, rádio e TV. O factor concorrência.
4.2. Quando a notícia é uma mera fonte secundária. Como 
podem os cidadãos mais interessados criar a sua própria 

opinião fundamentada. A procura das fontes primárias com 
exemplos práticos.

5. A capacidade de distanciamento quando a realidade noticiada 
internamente parece diferir daquela relatada pelos estrangeiros. 
Utilização de cruzamentos com órgãos de informação 
internacionais. As generalizações abusivas.
6. As defesas contra a publicidade emitida pelos Media. 
Consumidores de notícias devem saber distinguir claramente entre 
uma notícia e um conteúdo graficamente semelhante mas que é 
produzido por empresas que elaboram e pagam aquele espaço. O 
conceito de publicidade: a venda de um produto e serviço mostra só 
o lado positivo, não tendo a missão de informar responsavelmente, 
ao contrário do que sucede ou deveria suceder no jornalismo.
7. As notícias contextualizadas nas disciplinas escolares. Quando a 
localização de notícias sobre acontecimentos nacionais e 
internacionais pode ser pretexto em sala de aula para explicar, 
nomeadamente no âmbito da Geografia e História, escapando 
assim à pura teoria ou acontecimentos de longa data. Notícias sobre 
corpo humano (próteses ou doenças, por exemplo) podem cativar 
mais os alunos de Ciências da Natureza. A disciplina de Educação 
Cívica, bem como Religião e Moral, encontram com frequência 
notícias que mereceriam discussão no contexto da matéria dada em 
sala de aula. Daí ser importante para o professor saber procurar e 
escolher bem as notícias.
8. A apreensão da realidade transmitida pelos Media de acordo 
com as idades. Os docentes devem ter a noção que alunos de 
diferentes faixas etárias têm diferentes competências cognitivas e 
capacidades técnicas que permitam uma boa capacidade crítica das 
notícias produzidas pelos diferentes órgãos.

FOLHA DE CÁLCULO – UMA FERRAMENTA AUXILIAR DA PRÁTICA DOCENTE

Folha de cálculo (1h) – 1.ª sessão presencial
Introdução
Conceitos e características das folhas de cálculo
Instalação de um programa de tratamento de folha de cálculo (2h) – 
1.ª sessão presencial
Procedimentos de instalação nos computadores dos formandos
Ambiente de trabalho da folha de cálculo (3h) – 2.ª sessão – não 
presencial
Janela do programa
Menus e barras de ferramentas
Movimentação na folha de cálculo
Seleção de células e intervalos de células com o rato e com o teclado
Editar, copiar, mover e colar células, linhas e colunas da folha de cálculo
Inserir e eliminar células, linhas e colunas da folha de cálculo
Selecionar uma folha de cálculo
Inserir, copiar, mover e eliminar folhas de cálculo
Formatação de dados e da folha de cálculo (3h) – 3.ª sessão – não 
presencial
Inserção de dados numéricos, alfanuméricos e datas
Formatação de dados
Formatação da letra, tamanho e cor
Formatação de datas
Formatação de números

Formatação das células, linhas e colunas
Formatação da folha de cálculo para impressão

Formatação de página e papel
Cabeçalho e rodapé
Inserir, editar e eliminar comentários nas células
Fórmulas e séries de dados (3h) – 4.ª sessão – não presencial
Formulas simples
Endereçamento de células: relativo, misto e absoluto
Preenchimento de séries de dados
Funções e formatação condicional de dados ( 3h) – 5.ª sessão – 
não presencial
Funções elementares de cálculo: soma, média, mínimo, máximo, 
contar, …
Funções condicionais: se, procv, proch contar.se, soma.se, …
Formatação condicional de dados
Gráficos ( 3h) – 6.ª sessão – não presencial
Criar um gráfico e adequação dos tipos de gráficos disponíveis
Formatação da área do gráfico, eixos, legendas e títulos
Formatação das séries de dados
Listas e filtros( 3h) – 7.ª sessão – não presencial
Aplicação de filtros de dados
Gestão de listas de dados e funções estatísticas
Folhas tipo (2h) - 8.ª sessão – não presencial
Exemplo de folhas tipo para momentos de avaliação
Exemplo de folhas tipo para a gestão de cronogramas
Apresentação de trabalhos (2h) - 9.ª sessão – presencial
Apresentação do relatório reflexivo elaborado no âmbito da 
formação relativo aos conteúdos, metodologias adotadas e ao 
impacto esperado na atividade docente.
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- Timbres corporais - 2 horas
- Timbres instrumentais - 2 horas
- Linguagem formal e linguagem não formal - 2 horas
- Terminologias musical em contextos artísticos -2 horas
- Improvisação - 6 horas

- Orquestração -5 horas
- Repertório musical - estilos, épocas e culturas - 2 horas
- Terminologias adequadas a épocas, estilos e contextos 
artísticos - 2 horas
- Experiências musicais diversificadas - 2 horas

1. Enquadramento teórico (5h) 
1.1. Definição de conceitos 
1.2. Suporte Legal – breve análise 
1.3. O papel dos diferentes atores: 
1.3.1. O aluno 
1.3.2. o professor 
1.3.3. a família. 
2. Estudo de um caso / o aluno com dificuldades específicas 
de aprendizagem – Dislexia 
2.1. Avaliação e diagnóstico. (5h00)

2.1.1. Apresentação de diferentes materiais para avaliação e 
diagnóstico. 
2.2. Intervenção Educativa (3h00)
2.2.1. Estratégias de reeducação 
3. Preparação dos estudos de caso (9h00) 
3.1. Caracterização do aluno e sua problemática – avaliação e 
diagnóstico; 
3.2. Definição e planificação da atividade a desenvolver 
3.3. Produção de materiais para a operacionalização da atividade. 
4. Apresentação e reflexão dos trabalhos produzidos (3h00).

1. Estudo/apropriação dos pressupostos teóricos 
relativamente às metas curriculares de português.
2. Objetivos e descritores de desempenho por domínio de 
referência: oralidade, leitura e escrita, iniciação à educação 
literária e gramática.
3. Metodologias de trabalho por domínio de referência.

4. Reflexão e esclarecimento de áreas críticas do programa.
5. Produção de materiais pedagógico-didáticos.
6. Testagem dos materiais produzidos.
7. Promoção da análise, avaliação e reformulação de 
materiais com base na sua aplicação e no debate/troca de 
experiências entre os formandos

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – A RELEVÂNCIA DE UMA INTERVENÇÃO PRECOCE

     I – Definição de Conceitos Fundamentais

?Necessidades Especiais, Risco Educacional e Sobredotação

?O conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE)
- A evolução histórica do conceito de inclusão e das práticas 
inclusivas
- Diferentes NEE na sala de aula:

             - Síndrome de Down;
             - Paralisia Cerebral;
             - Síndrome Alcoólica Fetal;
             - Autismo;
             - Deficiências/Disfunções sensoriais (Visual, Auditiva…)
             - (outras que se considerem pertinentes para os formandos)

II – Intervenção Precoce
1. Operacionalização conceitos 

2. Modelos de Referência
3. O pilar da família como fundamental nas políticas de I.P: a 

intervenção centrada na família
4. Documentação necessária à intervenção (PEI, PIAF…)

III – O profissional face às NEE
- O que é uma escola inclusiva e como promover a inclusão
- Competências relacionais (verbais e não-verbais)
- Preocupações, dúvidas, dificuldades e estratégias dos 
profissionais ao longo da sua prática
- A legislação de apoio

IV – Do saber ao fazer

- Execução de um trabalho acerca dos conteúdos abordados
- Breve apresentação sintética dos trabalhos.
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CONTEÚDOS DA AÇÃO: 

O NOVO PROGRAMA DE MATEMÁTICA E AS METAS… QUE METAS?

?Enquadramento geral, caracterização e história da modalidade – 2 horas;
?Regras base do desporto e terminologia específica – 2 horas;
?Apropriação das habilidades técnicas a desenvolver nas aulas (21 horas):

a) Introdução do corfebol nas aulas de Educação Física: Como introduzir o desporto, partindo de desportos que os alunos conhecem e 
identificam;
b) Gestos técnicos específicos: Lançamento de fora, lançamento de penalidade, lançamento na passada, lançamento de forma em 
movimento; 
c) Formas jogadas simplificadas: Monocorfebol (com diferentes objectivos); 2x2; 3x3
d) Formas jogadas mais utilizadas em aulas: 4x4
e) Jogo formal 8x8

- Análise das principais finalidades e objectivos do Programa de 
Matemática e das Metas Curriculares. 
- Análise da estrutura dos dois documentos – nova terminologia e 
principais alterações.  Análise do Caderno de Apoio, sua função e 
estrutura.
- Comparação com o documento de 2007 - Conteúdos e sua 
distribuição pelos diferentes anos de escolaridade e transferências de 
conteúdos.  
Estes três primeiros pontos terão a duração de 5 horas (1.ª sessão)

- Análise cuidada de cada um dos domínios e a sua articulação com as 
Metas Curriculares.
1 - Organização e Tratamento de Dados- Este domínio terá a duração 
de 5 horas (2.ª sessão).
2 - Geometria e Medida- Este domínio terá a duração de 5 horas (3.ª 
sessão).
3 - Números e Operações (Números Naturais e Racionais, Operações 
com números Naturais e Racionais e Resolução de Problemas) Este 
domínio, pela sua complexidade e quantidade de novos 
conteúdos, terá a duração de 10 horas (4.ª e 5.ª sessões).

ORGANIZAÇÃO DE RESPOSTAS EDUCATIVAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO DA ESCOLA INCLUSIVA

a) Educação Especial:
- Quadro legal
- Objetivos 
- Grupo-alvo
- Medidas educativas
- Enquadramento curricular e pedagógico dos alunos com NEE
- Avaliação dos alunos com NEE
- Reflexão desta temática (construção de portefólio)
b) Referenciação e avaliação dos alunos no âmbito da educação 
especial
- Processo de referenciação 
- Processo de avaliação
- Relatório técnico-pedagógico
- Reflexão crítica: debate sobre estes procedimentos
c) Programa Educativo Individual
- Medidas educativas e apoios na modalidade de ensino – educação 
especial
- Plano de Intervenção no âmbito da Educação Especial 
- Cooperação e parcerias 

- Reflexão crítica: construção de materiais e planificações
d) Alunos com Adequações Curriculares Individuais (ACI) versus 
Currículo Específico Individual (CEI
- Adequações Curriculares Individuais (ACI)
- Currículo Específico Individual (CEI)
- Plano de intervenção educativo (propostas de plano de estudos e 
intervenção das crianças / alunos com ACI e com CEI)
- Apreciação global e recolha de propostas: elaboração de planos 
curriculares e pedagógicos para crianças / alunos com ACI e com CEI
e) Programa Individual de Transição (PIT) para a Vida Adulta dos 
alunos com NEE
- Plano Individual de Transição (PIT)
- Relevância e necessidades na fase da transição
- Empregabilidade para as pessoas com deficiência
- Reflexão final – apresentação de propostas para o desenvolvimento e 
implementação do Plano Individual de Transição (PIT) na comunidade 
educativa.
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O JOGO E AS APRENDIZAGENS MATEMÁTICAS

Os conteúdos desta acção de formação visam o desenvolvimento do 
conhecimento matemático e didáctico dos professores, de modo a se 
tornarem mais confiantes e competentes no exercício do ensino da 
Matemática aos respectivos alunos, tendo como documentos de 
referência o Novo Programa de Matemática do Ensino Básico 
homologado em Dezembro de 2007 e o Currículo Nacional do Ensino 
Básico e as Metas de Aprendizagem.

Os professores têm necessidade de criar e construir recursos que 
articulem, adequadamente, o conhecimento dos conteúdos a ensinar, o 
conhecimento didáctico e os recursos disponíveis para utilizar na sala de 
aula.
Os conteúdos desta acção de formação contemplam os seguintes 
domínios:
?Números e operações: cálculo mental, sentido do número, sistema 

de numeração decimal posicional e operações, com a abordagem de 
diferentes algoritmos.

?Organização e tratamento de dados: organização cartesiana, tabelas 
e gráficos, estatística e situações aleatórias 

?Recursos a utilizar, como contexto ou suporte das tarefas propostas; 
construção de jogos
?A cultura da aula de matemática: organização de espaços, tempos, 

diálogos desenvolvidos, produções dos alunos, tipo de trabalho a 
implementar.

É importante utilizar vários recursos no processo de aprendizagem, 
desde os jogos, aos materiais manipuláveis, à resolução de 
problemas adequados, ao uso da calculadora e do computador como 
meios e instrumentos exploratórios do conhecimento matemático.
É esta variedade que enriquece o processo de aprendizagem da 
matemática. Existem diferentes recursos que se constituem como 
um bom contexto de aprendizagem da Matemática e que irão ser 
desenvolvidos nesta acção de formação.

Deste modo, o conhecimento matemático do professor deve ser 
trabalhado numa perspectiva de ensino e que vai passar 
necessariamente pela pesquisa, construção e utilização dos recursos 
materiais diferenciados, com experiências pedagógicas 
diversificadas para provocar gosto e desenvolver a motivação na 
criança no sentido desta construir, com êxito, o seu saber 
matemático. Serão também abordadas as estratégias pessoais, mais 
ou menos criativas e as mais eficazes para desenvolver a criatividade 
e provocar eficiência no processo de aprendizagem e ensino da 
Matemática. A capacidade de resolver problemas, sendo a partida 
um elo mais fraco, tem de se tornar o centro da aprendizagem da 
matemática e um elo forte com os outros saberes numa perspectiva 
interdisciplinar e de educação para a cidadania

PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM FILME DE FICÇÃO EM CONTEXTO ESCOLAR

Módulo I – Considerações teórico-práticas 

- Apresentação da Acção e Introdução à Linguagem Fílmica

• Apresentação dos intervenientes e do programa

• Projecção de pequenos excertos de filmes de ficção, documentários 
com debate e questionamento sobre a sua percepção e os seus 
conteúdos

• Primeiro contacto livre com a câmara, projecção e debate

- Comunicação Audiovisual

?Apresentação dos formatos e géneros existentes reagrupados por 
áreas audiovisuais

?Projecção de curtos excertos seguidos de debate e

questionamento demonstrando a linguagem específica de cada

formato. Abordagem dos princípios de comunicação

audiovisual

- Técnicas Audiovisuais

?A Imagem: - Utilização da câmara e dos elementos que a integram 
como meios de comunicação

- Os vários tipos de câmaras e os formatos de gravação existentes

- Realização de exercícios práticos de manuseamento da câmara

?O Som: - Funcionamento e utilidade dos vários tipos de microfones, 
gravação de ambientes sonoros, de efeitos sonoros, de vozes, e papel 
da música na linguagem audiovisual

- Exercícios práticos de captação de sons

?A Luz: Introdução às técnicas de Iluminação

?Continuidade Fílmica: 

- Duração e Espaço fílmicos

- Os Movimentos e as posições de câmara e a sua linguagem

- Regras de continuidade e transgressão, projecção de exemplos
- Regras de enquadramento e de composição. Escala de planos

Módulo II – A Produção do filme em contexto escolar 

– Processo de Produção filme de ficção:

?Abordagem das fases de produção da ideia à distribuição

?A ficção de curta duração. Temas recorrentes. Projecção de exemplos

– Preparação:

?Definição do projecto de cada formando e desenvolvimento do tema 
abordado

?Desenvolvimento da sinopse e do guião em contexto escolar: estrutura, 
personagens, situações, locais, ritmo, estilo, diálogos.

– Redacção do guião e Pré-produção:

?Leitura e consolidação do guião

?Preparação das listas de cenas, personagens, locais de acção e da 
planificação

?A Direcção de Atores adaptada a crianças, preparação do casting

– Produção: - Filmagens e captação de sons

– Pós-Produção, Montagem:

?Introdução às técnicas de montagem não-linear (Imagem e som), e 
sonorização. 

?Visionamento e digitalização do material filmado

? Preparação da montagem. Elaboração do plano de montagem

?Montagem imagem e som da curta-metragem

?Mistura de áudio

?Finalização da curta em DVD e em ficheiro Windows Media e/ou 
Quicktime

Módulo III – Conclusão da Acção de Formação

?Projecção e discussão dos trabalhos realizados

?Debate sobre a formação e sobre a experiência adquirida

?Avaliação conjunta formandos / formador
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É importante que o educador parta do que as crianças já sabem, 
tenha em conta as suas experiências anteriores e aproveite as 
oportunidades que ocorrem naturalmente, considerando que a 
aprendizagem matemática mais significativa resulta das 
experiências e materiais que lhes interessam e, sobretudo, que as 
levem a reflectir sobre o que fizeram e porque o fizeram.
Os professores têm necessidade de criar e construir recursos que 
articulem, adequadamente, o conhecimento dos conteúdos a 
ensinar, o conhecimento didáctico e os recursos disponíveis para 
utilizar na sala de aula.
Os conteúdos desta acção de formação contemplam os seguintes 
domínios:
- Números e operações: sentido do número, cálculo mental, sistema 
de numeração decimal posicional e operações, com a abordagem de 
diferentes algoritmos.
- Organização e tratamento de dados: organização cartesiana, 
tabelas e gráficos.
- Geometria e medida: orientação espacial, relações espaciais, 
transformações geométricas e raciocínio espacial.
- Recursos a utilizar, como contexto ou suporte das tarefas propostas; 
construção de jogos e materiais diversos.

- A cultura da aula de matemática: organização de espaços, tempos, 
diálogos desenvolvidos, produções dos alunos, tipo de trabalho a 
implementar.
A utilização de diferentes recursos no processo de aprendizagem, desde 
os jogos, aos materiais manipuláveis, à resolução de problemas 
adequados, ao uso da calculadora e do computador como meios e 
instrumentos exploratórios do conhecimento matemático são 
privilegiados neste processo de formação.
Deste modo, o conhecimento matemático do professor deve ser 
trabalhado numa perspectiva de ensino e que vai passar 
necessariamente pela pesquisa, construção e utilização dos recursos 
materiais diferenciados, com experiências pedagógicas diversificadas 
para provocar gosto e desenvolver a motivação na criança no sentido 
desta construir, com êxito, o seu saber matemático. Serão também 
abordadas as estratégias pessoais, mais ou menos criativas e as mais 
eficazes para desenvolver a criatividade e provocar eficiência no 
processo de aprendizagem e ensino da Matemática.
A capacidade de resolver problemas, sendo à partida um elo mais fraco, 
tem de se tornar o centro da aprendizagem da matemática e um elo 
forte com os outros saberes numa perspectiva interdisciplinar e de 
educação para a cidadania.

TÉCNICAS CRIATIVAS DE RECICLAGEM PARA APLICAÇÃO PEDAGÓGICA

Áreas de exploração:
- Apresentação dos conteúdos da Ação;
- Reciclagem de filtros de café em diversos tipos de materiais;
- Reciclagem de caixas de sapatos;

- Aplicação de tintas de relevo;
- Feltro em tela;
- Técnicas mistas;
- Avaliação da Ação de Formação.

- Apresentação dos conteúdos da Ação;
- Reciclagem de filtros de café e jornal velho em diversos tipos de 
materiais;
- Aplicação de pasta de modelar sobre garrafas, garrafões, etc;
- Pintura decorativa;
- Feltro em tela;
- Técnica do marmoreado com folha de prata e de ouro;
- Técnicas mistas;
- Avaliação da Ação de Formação.

CONDIÇÕES INOVADORAS NO 
MERCADO PORTUGUÊS
Os planos de saúde disponibilizados pela MGEN são inovadores e 
diferenciadores no mercado: 
- Sem exclusão de doenças graves ou pré-existentes
- Sem questionário médico ou declaração de saúde
- Sem limite de idade de adesão ou permanência
- Sem resolução (anulação) unilateral do contrato ou 
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Modalidade: Curso de formação
Número de horas: 25 horas – 1 crédito 
Data de início da Formação: a definir

Formador: António Sorte 
Local: A definir (de acordo com as inscrições recebidas)

Resumo da formação

Contextualização do Scratch

Modalidade da formação:  b-learning

Esta formação permitirá que o professor conheça, experimente e avalie o uso de um 

Software, Scratch, na aprendizagem da matemática. Pretende-se explorar e criar situações de 

ensino/aprendizagem da Matemática no . 

O Scratch é um programa desenvolvido pelo Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), tem uma 

interface intuitiva onde é possível trabalhar com imagens, música, criar e editar desenhos… 

A programação é inteiramente gráfica, apenas sendo necessário arrastar e “encaixar” os comandos, 

permitindo de um modo interdisciplinar que as crianças aprendam de forma criativa e significativa. 

A primeira sessão será presencial, sendo as restantes  não presenciais. 

As actividades a realizar no curso decorrem numa modalidade b-learning, onde se propõe a 

que a primeira sessão seja presencial e as restantes, apoiadas por uma plataforma (moodle)  

num total de 25 horas. As sessões à distância serão mediadas pelas TIC mas decorrerão 

numa modalidade síncrona, com o suporte de chat´s e fóruns. 

As sessões deverão ser de carácter predominantemente prático

Pré-Escolar e no 1º ciclo do Ensino Básico



Novo Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores

O Decreto-Lei nº 22/2014, de 11 de fevereiro, introduz algumas alterações 
em relação à legislação que estava em vigor.

Decreto-Lei n.º 22/2014 de 11 de fevereiro escolas, feitas as necessárias e convenientes adaptações para os CFAE.
A melhoria da qualidade do ensino constitui um dos desafios centrais da política do Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei n.º 23/98, de 26 de maio, 
XIX Governo Constitucional. alterada pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.
A valorização profissional dos docentes é, nomeadamente,através de um Assim:
investimento na formação contínua, uma das medidas que, neste âmbito, se Ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei de Bases do Sistema 
consideram prioritárias. Educativo, aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, nos artigos 6.º, 11.º, 15.º e 
Com o presente decreto -lei pretende -se reforçar, também, a ideia de que e a 16.º do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos 
organização e gestão do ensino e o sucesso educativo constituem o núcleo central Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de 
da atividade docente. abril, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo 
Estabelece -se um novo paradigma para o sistema de formação contínua, orientado decreta o seguinte:
para a melhoria da qualidade de desempenho dos professores, com vista a centrar 
o sistema de formação nas prioridades identificadas nas escolas e no 
desenvolvimento profissional dos docentes, de modo a que a formação contínua 
possibilite a melhoria da qualidade do ensino e se articule com os objetivos de Artigo 1.º
política educativa local e nacional. Nesta perspetiva, a análise das necessidades de Objeto
formação, visando a identificação das prioridades de curto prazo, constitui-se como O presente decreto -lei estabelece o regime jurídico da formação contínua de 
eixo central da conceção dos planos anuais ou plurianuais de formação, e tem por professores e define o respetivo sistema de coordenação, administração e apoio.
base os resultados da avaliação das escolas e as necessidades de Artigo 2.º
desenvolvimento profissional dos seus docentes. Âmbito de aplicação
Há que potenciar os recursos endógenos das entidades formadoras e das próprias 1 — O presente decreto -lei aplica -se aos docentes:
escolas na produção de respostas formativas de qualidade tendo por base as a) Da educação pré -escolar e dos ensinos básico e secundário em exercício efetivo 
prioridades formativas identificadas. Neste âmbito, mobilizam-se não apenas a de funções em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede 
experiência e o acervo diversificado de recursos existente, mas também a pública;
significativa melhoria registada na massa crítica, tanto no número, como na b) Que integram a carreira de educadores de infância e dos professores dos 
qualificação dos formadores existentes nas escolas. ensinos básico e secundário que lecionam português no estrangeiro, das escolas 
Importa também garantir a qualidade da formação através de dispositivos de públicas portuguesas no estrangeiro e nas escolas europeias;
regulação diversificados, entre os quais se destaca a introdução de um novo c) Do ensino particular e cooperativo em exercício de funções em escolas 
mecanismo de monitorização que permite a recolha de informação fiável de suporte associadas de um Centro de Formação de Associação de Escolas (CFAE).
à tomada de decisão sobre a formação contínua de docentes, indispensável a uma 2 — O presente decreto -lei é ainda aplicável aos docentes que exercem funções 
maior adequação da oferta formativa às exigências do presente e do futuro. legalmente equiparadas ao exercício de funções docentes.
O presente decreto -lei apresenta uma estrutura que realça e dá maior Artigo 3.º
inteligibilidade aos elementos estruturantes do regime jurídico da formação Princípios
contínua de docentes, sendo que os Centros de Formação de Associação de A formação contínua dos docentes baseia -se nos seguintes princípios:
Escolas (CFAE), em consequência do papel que deles se espera são objeto de a) Promoção da melhoria da qualidade do ensino e dos resultados do sistema 
diploma próprio. educativo;
Os princípios gerais e a organização da formação consagrados no presente decreto b) Contextualização dos projetos de formação e da oferta formativa;
-lei aplicam -se a todos os docentes em exercício efetivo de funções nas escolas da c) Adequação às necessidades e prioridades de formação das escolas e dos 
rede pública, aos docentes das escolas portuguesas no estrangeiro e aos docentes docentes;
dos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo associados de um CFAE, d) Valorização da dimensão científica e pedagógica;
e visam dotar as entidades formadoras e as escolas de autonomia acrescida, quer e) Autonomia científico -pedagógica das entidades formadoras;
no domínio pedagógico, quer no da organização da formação considerada f) Cooperação institucional entre estabelecimentos do ensino básico e secundário, 
prioritária para a melhoria dos resultados no âmbito da concretização dos seus instituições de ensino superior e associações científicas e profissionais;
projetos educativos. g) Promoção de uma cultura de monitorização e avaliação orientada para a 
Sem prejuízo de outras alternativas adotam -se como modalidades de formação os melhoria da qualidade do sistema de formação e da oferta formativa.
cursos, as oficinas, os círculos de estudos e passam a reconhecer -se modalidades Artigo 4.º
de formação de curta duração. A formação com recurso a metodologias de ensino à Objetivos
distância e ao estabelecimento de redes através de plataformas eletrónicas são A formação contínua tem como objetivos promover:
considerados eixos a privilegiar nas diferentes modalidades de formação. a) A satisfação das prioridades formativas dos docentes dos agrupamentos de 
A valorização profissional dos docentes através da formação contínua pressupõe a escolas e escolas não agrupadas, tendo em vista a concretização dos seus projetos 
concertação de esforços de todos os intervenientes, com particular realce para o educativos e curriculares e a melhoria da sua qualidade e da eficácia;
estabelecimento de parcerias entre entidades formadoras, nomeadamente entre b) A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos 
entidades responsáveis pela formação inicial e pela formação contínua. Neste alunos;
quadro, são entidades formadoras não só os CFAE, mas também as instituições de c) O desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu 
ensino superior, os centros de formação de associações profissionais ou científicas desempenho, do contínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos 
sem fins lucrativos e, mais pontualmente, os serviços centrais do Ministério da resultados escolares;
Educação e Ciência, assim como outras entidades públicas, particulares ou d) A difusão de conhecimentos e capacidades orientadas para o reforço dos 
cooperativas sem fins lucrativos, acreditadas para o efeito. projetos educativos e curriculares como forma de consolidar a organização e 
Considerando a crescente qualificação dos profissionais da educação, e sem autonomia dos agrupamentos de escolas ou das escolas não agrupadas;
prejuízo de recurso a formadores externos, privilegia -se a criação, em cada CFAE, e) A partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento 
de uma bolsa de formadores internos responsáveis pelo desenvolvimento e profissional dos docentes.
acompanhamento dos planos anuais e/ou plurianuais de formação.
A acreditação e creditação da formação são da responsabilidade do Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua e processam -se de acordo com 
regulamentação própria. Já o reconhecimento e certificação da formação de curta 
duração compete às entidades formadoras de acordo com critérios expressos nos 
respetivos regulamentos internos.
Introduzem ainda mecanismos de monitorização da formação da competência da 
Direção-Geral da Administração Escolar. A avaliação externa compete à Inspeção-
Geral da Educação e Ciência de acordo o modelo de avaliação utilizado para as 

CAPÍTULO I
Princípios gerais

Originalmente datado de 1992 (Decreto-Lei n.º 249/92, de 9 de novembro), registaram-se já 
diversas alterações: Lei n.º 60/93, de 20 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 274/94, de 28 de 

outubro e pelo Decreto-Lei n.º 207/96, de 2 de novembro, pelo Decreto-Lei n.º 155/99, de 10 
de maio e pelo Decreto-Lei n.º 15/07, de 19 de janeiro. Contudo, esta publicação não afeta as 

ações que estão em curso. Vários itens carecem ainda de regulamentação específica, no 
entanto, nos termos do artigo 32º, mantém-se em vigor a regulamentação existente até à 

publicação da regulamentação prevista no novo Decreto-Lei. 



CAPÍTULO II
Ações de formação contínua

CAPÍTULO III
Entidades formadoras, formadores e formandos

CAPÍTULO IX
Disposições finais e transitórias

3 — Os serviços referidos no número anterior devem proceder ao seu registo prévio 
junto do CCPFC para efeitos de acreditação e realização de formação.

Artigo 5.º
Áreas de formação
As áreas de formação contínua são as seguintes: Artigo 14.º
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias Acreditação do formador
curriculares nos vários níveis de ensino; A acreditação do formador por áreas e domínios de formação é da competência do 
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no CCPFC nos termos de regulamentação própria.
domínio da organização e gestão da sala de aula; Artigo 15.º
c) Formação educacional geral e das organizações educativas; Formadores
d) Administração escolar e administração educacional; 1 — A bolsa de formadores internos é constituída por docentes acreditados pelo 
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica; CCPFC pertencentes ao quadro das escolas associadas do CFAE.
f) Formação ética e deontológica; 2 — Os docentes que tenham beneficiado de isenção de prestação de serviço letivo 
g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à em resultado da concessão do estatuto de equiparação a bolseiro para fins de 
gestão escolar. investigação, findo o período da atribuição da bolsa, passam a integrar, com caráter 
Artigo 6.º de obrigatoriedade, a bolsa de formadores internos do CFAE por um período 
Modalidades de ações de formação mínimo de três anos letivos.
1 — As ações de formação contínua abrangem as seguintes modalidades: 3 — Compete ao diretor do CFAE desenvolver com os docentes que tenham 
a) Cursos de formação; beneficiado de isenção de prestação de serviço para os efeitos previstos no número 
b) Oficinas de formação; anterior, os procedimentos necessários para a sua acreditação junto do CCPFC.
c) Círculos de estudos; 4 — Consideram-se formadores externos os formadores acreditados pelo CCPFC 
d) Ações de curta duração. não integrados nos quadros das escolas associadas do CFAE.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a título individual ou em pequeno 5 — Os CFAE podem recorrer ao serviço de formadores externos quando:
grupo, com um máximo de sete elementos, pode ser solicitada acreditação ao a) Não existam na bolsa de formadores internos nas escolas associadas 
Conselho Científico -Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), das formadores com perfil considerado adequado às necessidades de formação;
modalidades de estágio e ou de projeto. b) Em presença de programas da iniciativa dos serviços centrais do Ministério da 
3 — As modalidades de formação contínua são objeto de regulamentação própria Educação e Ciência que envolvam formadores detentores de perfil profissional 
da responsabilidade do CCPFC. específico.
Artigo 7.º Artigo 16.º
Duração das ações de formação Estatuto do formador
1 — As ações de formação contínua a que se referem 1 — A atividade dos formadores internos é contemplada na componente não letiva 
as alíneas de estabelecimento do horário dos docentes, em termos e limites a definir por 
a), b) e c) do n.º 1 do artigo anterior têm uma duração mínima de 12 horas e são portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração 
acreditadas pelo CCPFC. Pública e da educação.
2 — As ações de curta duração têm uma duração mínima de três horas e máxima de 2 — Os formadores a que se refere o n.º 2 do artigo anterior, se a comissão 
seis horas. pedagógica assim o decidir, asseguram um mínimo de 25 horas de formação em 
Artigo 8.º regime presencial em cada um dos três anos letivos.
Formação considerada 3 — É atribuído ao formador que colabore com as entidades formadoras a avaliação 
1 — A formação contínua considerada para os efeitos previstos no Estatuto da a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da
Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Administração Pública e da educação.
Secundário, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 139 -A/90, de 28 de abril (ECD), é a 4 — A requerimento da entidade formadora ou do interessado, o formador interno 
seguinte: de um CFAE pode ser autorizado pela Direção -Geral da Administração Escolar 
a) As ações acreditadas e creditadas pelo CCPFC; (DGAE) a orientar ações de formação, em acumulação, nos termos da lei.
b) As ações reconhecidas e certificadas pelas entidades formadoras; 5 — O formador pode ser remunerado pelas ações de formação previstas no 
c) A formação desenvolvida no quadro dos programas europeus desde que número anterior, em termos a regulamentar por portaria dos membros do Governo 
acreditada pelo CCPFC. responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da educação 
2 — Para efeitos do disposto no ECD, a frequência das ações previstas na alínea b) quando esteja em causa a acumulação de funções públicas.
do número anterior tem como limite máximo um quinto do total de horas de 
formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo.
Artigo 9.º Artigo 17.º
Formação obrigatória Direitos dos formandos
Para efeitos de preenchimento dos requisitos previstos para a avaliação do O docente, enquanto formando, tem o direito de:
desempenho e para a progressão na carreira dos docentes em exercício efetivo de a) Escolher as ações de formação mais adequadas ao seu plano de 
funções em estabelecimentos de ensino não superior previstos no ECD, exige -se desenvolvimento profissional e pessoal, sem prejuízo do cumprimento de 
que a componente da formação contínua incida em, pelo menos, 50% na dimensão programas ou prioridades definidos pela escola a que pertence ou pelos serviços
científica e pedagógica e que, pelo menos, quatro quintos da formação sejam centrais do Ministério da Educação e Ciência;
acreditados pelo CCPFC. b) Apresentar propostas para elaboração do plano de formação do CFAE a que 

pertence;
c) Frequentar gratuitamente as ações de formação obrigatória para efeitos da sua 
avaliação do desempenho docente e progressão na carreira docente;
d) Cooperar com a escola e com os outros formandos no desenvolvimento de 
projetos de melhoria das práticas pedagógicas;

Artigo 10.º e) Obter um certificado de conclusão da formação realizada.
Entidades formadoras Artigo 18.º
São entidades formadoras: Deveres dos formandos
a) Os CFAE; Sem prejuízo no disposto no ECD, o docente, enquanto formando, tem o dever de:
b) As instituições de ensino superior; a) Cumprir as suas obrigações legais em matéria de formação contínua de 
c) Os centros de formação de associações profissionais ou científicas sem fins docentes;
lucrativos; b) Participar de forma empenhada nas ações de formação contínua consideradas 
d) Os serviços centrais do Ministério da Educação e Ciência; prioritárias para a concretização do projeto educativo da escola e para o 
e) Outras entidades públicas, particulares ou cooperativas, sem fins lucrativos, desenvolvimento do sistema educativo;
acreditadas para o efeito. c) Promover o bom relacionamento e a cooperação entre todos os docentes;
Artigo 11.º d) Partilhar com os outros docentes a informação, os recursos didáticos e os 
Centros de formação de associações de escolas métodos pedagógicos, no sentido de difundir as boas práticas;
Os CFAE são entidades formadoras com estatuto, competências, constituição e as e) Cumprir com os deveres de pontualidade e assiduidade.
regras de funcionamento estabelecidos em decreto -lei.
Artigo 12.º (...)
Instituições de ensino superior
1 — A realização de ações de formação contínua acreditada é feita, nos termos do 
presente decreto-lei, sempre que as instituições de ensino superior se constituam 
como entidades formadoras no âmbito da formação contínua de docentes. Artigo 32.º
2 — As instituições de ensino superior podem constituir-se como entidades Disposições finais e transitórias
formadoras sendo dispensadas do processo de acreditação. 1 — As ações de formação já acreditadas em modalidades previstas no presente 
3 — Enquanto entidades de formação inicial de professores, as instituições de decreto -lei mantêm o período de validade definido na respetiva acreditação.
ensino superior podem elaborar programas de formação de formadores. 2 — Os formadores acreditados em áreas de formação estabelecidas na legislação 
4 — As instituições de ensino superior que se constituam como entidades anterior à entrada em vigor do presente decreto -lei, mantêm essa acreditação para
formadoras no âmbito do presente decreto-lei podem prestar consultadoria as áreas de formação equivalente, previstas no presente diploma.
científica e metodológica às outras entidades formadoras, nomeadamente na 3 — Para efeitos da garantia do serviço de formação contínua, mantém -se em vigor 
identificação de necessidades, na elaboração de pla- a regulamentação existente até à publicação da regulamentação prevista no 
nos, na conceção e no desenvolvimento de projetos e na avaliação da formação. presente decreto -lei.
Artigo 13.º Artigo 33.º
Outras entidades Norma revogatória
1 — As associações profissionais, científicas, pedagógicas e outras entidades É revogado o Decreto -Lei n.º 249/92, de 9 de novembro, alterado pela Lei n.º 60/93, 
públicas, particulares ou cooperativas sem fins lucrativos, criadas nos termos da lei, de 20 de agosto, pelos Decretos-Leis n.ºs 274/94, de 28 de outubro, 207/96, de 2 de 
cuja intervenção seja considerada relevante para o processo de formação contínua novembro, 155/99, de 10 de maio, e 15/2007, de 19 de janeiro.
de professores podem constituir centros de formação contínua de docentes.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de novembro de 2013.2 — Os serviços centrais do Ministério da Educação e Ciência podem constituir -se 
Promulgado em 31 de janeiro de 2014.como entidades formadoras sendo dispensados do processo de acreditação.
Referendado em 4 de fevereiro de 2014.

SECÇÃO II
Formadores

SECÇÃO III
Formandos

SECÇÃO I
Entidades formadoras



Os planos disponíveis destinam-se aos associados do Sindicato, quer sejam 
beneficiários da ADSE ou de outro subsistema equiparado (plano 
complementar), quer não sejam beneficiários. Caso um associado seja 
beneficiário da ADSE e os familiares não sejam, pode o associado ser incluído 
no plano Complementar e o agregado familiar no plano não Complementar.

Consulte os planos disponíveis no Protocolo FNE em: 
www.europamut.pt/mgen/protocolo/1/federacao-nacional-da-educacao
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