
 

 
 
 
 

Todas as ações sofrem uma taxa de inscrição de 10€. Inscrições através de www.cenforma.net  
 

 

DESIGNAÇÃO DA 
ACÇÃO 

FORMADOR Modalida
de 

Nº 
HORAS 

Grupos 
Docen. 

LOCAL DE 
REAL. 

PRIORIDADE 
NA SELEÇÃO 

DOS 
FORMANDOS 

Calendarização  
CONTEUDOS DA AÇÃO 

 

 
CUSTO 

 
Compreender, 

Interpretar, Reagir e 
Apreciar através da 

Leitura 

 
 

Fátima 
Santos, 

Lúcia Lopes 
e Marisa 

Costa 

 
Oficina 

25h+25h 

Grupos 
110, 200, 

220, 300 e 
320 (foi 
pedido 

alargamento 
para o 100 e 

910) 

 
ESPJS 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEPJS 

 
Ao longo do ano 
letivo 

 
-Consciência fonológica e habilidades fonémicas 
-Fluência de leitura: velocidade, precisão e 
prosódia  
-Compreensão de texto 
-Educação Literária  
-Memorização e recitação 

 
Taxa de 
inscrição 

 

A utilização das TIC nos 
processos de Ensino e 

aprendizagem  

(Word Avançado) 

 

 
 

Luís 
Florêncio 

 
 

Oficina 
25h+25h 

 
 

Todos 

 
 

ESA 

 
 
-Ordem de 
inscrição 

12, 15, 20, 23, 
26, 29 de outubro 
e 
2 de novembro 
das 18.30hs às 
21.30hs e 5 de 
novembro das 
18.30hs 
às 22.30hs 

Utilizar intensivamente sistemas computacionais 
no desenvolvimento 
de projetos relacionados com as suas áreas de 
interesse. 
• Utilizar o Microsoft Word como ferramenta 
informática avançada na 
planificação organização e desenvolvimento da 
atividade profissional 
(prática letiva e não letiva) 
• Realizar projetos de trabalho utilizando 
ferramentas informáticas no 
âmbito do grupo disciplinar e/ou interdisciplinar. 
• Cooperar em atividades de grupo na realização 
de projetos 

 
 
50€  
OU 
 2X 25€ 

http://www.cenforma.net/
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- Templates (Modelos) 
- Estilos (Gestão) 
- Formatação de estilos 
- Formulários 
- Envelopes e Etiquetas 
- Documentos Longos 
- Vista de Destaques 
- Macros (Automatização de tarefas) 
- Hiperligações 

 
A folha de cálculo no 

apoio à actividade 
docente- do zero à 
construção de uma 
tabela de avaliação 

 

 
Alberto 

Fernandes 

 
Curso 
12hs 

 
Todos 

 
EB D. 
Pedro 
Varela 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEM 
 

 
1, 6, 8,  13, 15 e 
16 de outubro, 
das 17:00 às 
19:00 horas 

Fórmulas e funções 

Elaboração de gráficos 

Dados: Série de dados; Validação de dados 

Proteção de células e documentos 

Criação de pdf do livro e da folha 

 Intercâmbio entre o Excel, o Word e o 
Powerpoint  

Taxa de 
inscrição 

 
Formação em 

Matemática para 
professores de 1.º Ciclo 

do Ensino Básico 

 
Sandra 

Bolinhas, 
Marta 

Procópio e  
Sandra 
Raposo  

 

 
Oficina 

25h+25h 

 
Grupo 
110 

 
ESPJS 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEPJS 

 
Ao longo do ano 

letivo 

-O programa de Matemática para o ensino 

básico, como documento orientador do professor. 

 Números e operações 

- Geometria e Medida 

- Organização e Tratamento de Dados 

- Raciocínio Matemático 

- Comunicação Matemática 

- Resolução de Problemas 

-A  avaliação formativa como motor das 
aprendizagens 

 
Taxa de 
inscrição 

 
 

Produção de materiais 
para a disciplina de 

Matemática em trabalho 
colaborativo 

 
 

Teresa 
Brito 

 
 

Oficina 
25h+25h 

 
 

Grupo 
500 

 
 

ESJP 

 
-Docentes da 
ESJP 
-Outros 
docentes por 
ordem de 

14/10/15 - 16h30m 
às 19h30m 
11/11/15 - 16h30m 
às 19h30m 
16/12/15- 16h30m 
às 18h30m 
13/01/16 - 16h30m 

Trabalho Colaborativo entre Professores. 
1.1. - Conceito, pesquisa e explicitação da 
dinâmica do trabalho colaborativo. 
1.2. - As vantagens do trabalho colaborativo para 
ensinar e aprender melhor considerando as 
especificidades do ensino da Matemática (criação 
de soluções de perspectiva inovadora e 

 
Taxa de 
inscrição 
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inscrição às 19h30m 
24/02/16- 16h30m 
às 19h30m 
16/03/16- 16h30m 
às 19h30m 
13/04/16- 16h30m 
às 19h30m 
18/05/16- 16h30m 
às 19h30m 
1/06/16- 16h30m 
às 18h30m 

partilha/discussão de novos conceitos). 
2 - Desafios : uma ruptura cultural? 
2.1.- Propostas / discussão de soluções de 
cooperação/interacção entre docentes. 
3 - Construção de materiais didácticos e 
instrumentos de avaliação, em grupo e 
complementados com trabalho autónomo de 
pesquisa, de forma a potenciar as aprendizagens 
dos alunos. 

 
O processador de texto 

WORD no apoio à 
actividade docente- 

Tabelas 
  

 
Alberto 

Fernandes 

 
Curso 
12hs 

 
Todos 

 
Esc. D. 
Pedro 
Varela 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEM 

 
11, 16, 17 e 18 
de setembro das 
14h às 17h 

Configuração de documentos, páginas e texto; 
- Templates (Modelos);  
- Tabelas; 
- Imagens; 
- Documentos orientados (v e h). 

 
Taxa de 
inscrição 

 
O processador de texto 

WORD no apoio à 
actividade docente- 

Tabelas 

 
Alberto 

Fernandes 

 
Curso 
12hs 

 
Todos 

 
Esc. D. 
Pedro 
Varela 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEM 

10, 11, 12, 17, 18 
e 19 de 

novembro das 
17.00h às 19.00h 

Configuração de documentos, páginas e texto; 
- Templates (Modelos);  
- Tabelas; 
- Imagens; 
- Documentos orientados (v e h). 

 
Taxa de 
inscrição 

 
As utilização das TIC 

nos processo de ensino 
e aprendizagem- 

Avaliação no Pré-escolar 
 

 
Alberto 

Fernandes 

 
Oficina 
25hs + 
25hs 

 
Grupo 
100 

 
Esc. D. 
Pedro 
Varela 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEM 

16, 25 e 30 nov.; 
4, 13 e 18 jan.; 
1, 17 e 22 fev.; 

7 e 16 mar. 

Utilizar intensivamente sistemas computacionais 
no desenvolvimento de projetos relacionados 
com o ensino no pré-escolar. 
• Utilizar o EXCEL como ferramenta informática 
avançada na Avaliação de alunos do ensino pré-
escolar 
 
 

 
Taxa de 
inscrição 

 
 
 

Suporte Básico de  
Vida na Escola 

 
Sandra 

Nóbrega 

 
Curso 
25hs 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 

Jorge 
Peixinho 

 
-Docentes por 
ordem de 
inscrição 

 
14, 16 e 18 de 
setembro das 
9.00h às 12.00h 
e das 14.00h às 
18.00h e 23 de 
setembro das 
14.00h às 
18.00h. 

Sistema Integrado de Emergência Médica 
(SIEM), Princípios Básicos do Socorrismo 4 
Passos em Primeiros Socorros 
SUPORTE BÁSICO DE VIDA: Verificação da 
Consciência, Abertura das vias aéreas 
Verificação da Ventilação Compressões 
Torácicas (RCP), Posição Lateral de Segurança 
(PLS), Bebés e crianças, Obstrução da via aérea 
PRIMEIROS SOCORROS: Hemorragias 
Hemorragias pelo nariz, Feridas Queimaduras, 
Lesões na cabeça (TCE) Lesões no Pescoço 
e/ou no Dorso (TVM), Lesões nos ossos, 
músculos ou articulações Imobilizações 
Intoxicações, Dor Precordial (EAM), Acidente 

 
Taxa de 
inscrição 
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Vascular Cerebral (AVC), Prevenção de doenças 
vasculares 

 
Pré-requisitos da 

aprendizagem da leitura 
e da escrita 

 

 
Paula Melo 

 
Oficina  

25h+25h 

 
Grupos 

100, 110 
e 910 

 
EBPCSI 

 
- Docentes do 
AEPCSI 
-Ordem de 
inscrição 

 
22 de dezembro  
05 de janeiro  
19 de janeiro  
02 e 16 de 
fevereiro  
01, 15 e 23 de 
março  
  

Serão abordados os seguintes temas: 
-Consciência fonológica 
-Discriminação auditiva 
-Oralidade e escrita 
-Desenvolvimento do léxico 
-Metodologia da iniciação à leitura e escrita 

 
Taxa de 
inscrição 

 
Planos de formação: 

análise de necessidades 
e avaliação de impacte 

 
Ângela 

Rodrigues 
e Manuela 
Esteves 

 
Oficna 

25h+25h 

 
 

Todos 

 
ESA 

 
Membros da 
Secção de 
Formação e 
Monitorização 
(e equipas) 
nomeados 
pelas direcções 
das escolas. 

 
Ao longo do ano 

letivo 

 
Dotar os membros da Secção de Formação e 
Monitorização da Comissão Pedagógica do 
Cenforma e os membros das equipas ligadas aos 
planos de formação das escolas de 
conhecimentos e competências sobre processos 
de levantamento de necessidades e formas de 
construção de planos de formação. 

 
S/C 

 
 

O Holocausto- História, 
Contexto e Realidade 

 
 

Ricardo 
Presumido 
(Associação 
Memoshoá) 

 
 

Curso 
25h 

 
 

Todos 

 
 

ESJP 

 
 
-Docentes da 
ESJP  
-Ordem de 
inscrição 

 
18, 21, 25 e 28 
de janeiro, 1, 4, e 
15 de fev., das 
18.30h às 
21.30h. 
5 de março das 
09.00h às 13:00h 
(visita de estudo) 

Formar e sensibilizar os professores para o 
ensino do Holocausto no contexto da Segunda 
Guerra Mundial;  
Fornecer instrumentos de trabalho prático para 
os professores poderem aplicar em contexto de 
sala de aula; 
Fornecer meios de reflexão que permitam, 
através do ensino do passado, refletir sobre o 
presente; 
Promover práticas de ensino-aprendizagem no 
contexto da temática apresentada. 

 
50€ OU 
2X25€ 

 
Novo Programa e  Metas 
de  Matemática A para o 

11.º ano 

 
 

Rosário 
Prates 

 
Curso 
25hs 

 
Grupo 
500 

 
 

ESJP 

 
-Docentes da 
ESJP  
-Ordem de 
inscrição 

 
A DEFINIR 

- Reflectir sobre e familiarizar os formandos com 
as Metas Curriculares de Matemática A e com o 
respectivo material de apoio; 
- Estabelecer uma articulação entre o programa 
de Matemática A, as metas curriculares e o 
currículo nacional; 
- Promover o aprofundamento do conhecimento 
matemático, didático e curricular dos professores, 
tendo em conta o programa e com vista à 
concretização das metas curriculares dos 

 
Taxa de 
inscrição 
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conteúdos de 
cada domínio; 
- Reflectir e selecionar estratégias e recursos a 
usar em cada um dos domínios de conteúdos do 
11.ºano tendo como referência as indicações 
programáticas e as metas curriculares; 
- Favorecer a realização de experiências de 
desenvolvimento curricular que contemplem a 
planificação de tarefas de forma articulada; 
- Proporcionar dinâmicas de trabalho entre os 
professores, com vista a um envolvimento 
continuado no ensino da matemática; 
- Produzir materiais de apoio à implementação 
das metas curriculares 

 
Práticas de avaliação no 

ensino do Português: 
reflexão e construção de 

materiais 

 
Regina 

Barbosa, 
Luís 

Oliveira 

 
Oficina 

25h+15h 

 
Grupos 

110, 200, 
210, 220 
e 300. 

 
 

AEPJS 

 
-Exclusivo para 
docentes do 
AEPJS 
 

 
-6, 13, 20 e 27 de 
janeiro; 
-3, 17 e 24 de 
fevereiro; 
-6, 13 e 20 de 
abril; 
Das 16.00h às 
18.30hs 

Dotar os professores das ferramentas 
necessárias a uma prática da avaliação na 
disciplina de português, cientificamente 
fundamentada e pedagogicamente validada, de 
acordo com as orientações propostas pelo novo 
PPEB e pelas metas curriculares do português, 
com vista a uma melhoria das práticas 
profissionais. 
Desenvolver competências para a realização, 
reflexão e aperfeiçoamento dos processos de 
avaliação na disciplina de Português. 
Desenvolver metodologias de investigação-ação. 
Desenvolver trabalho cooperativo, aprofundando 
a capacidade para relacionar a teoria e a prática. 

 
Taxa de 
inscrição 

 
 

Ensinar a Aprender II- 
Práticas e partilha de 

experiências 

 
 

Elisabete 
Ribeiro 

 
 

Curso 
15hs 

 
 

Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Docentes do 
AEA 
-Outros 
docentes por 
ordem de 
inscrição 

 
2º PERÍODO A 
DEFINIR 

 

Auto-Modificação da aprendizagem  
O sucesso e a qualidade na aprendizagem 
Os fatores da aprendizagem 
Concepção de aprendizagem 
Motivação para aprender 
Estratégias de aprendizagem 
Tarefas de Aprendizagem: 
Abordagens às aulas: leitura, escrita, testes, 
exames e outras tarefas 

 
Taxa de 
inscrição 

 
Compreender a infância 

e a adolescência 

 
 

Elisabete 
Ribeiro 

 
Curso 
50hs 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Docentes do 
AEA 
-Outros 
docentes por 
ordem de 
inscrição 

 
3º PERÍODO A 
DEFINIR 

 

 
Dotar os docentes de conhecimentos e 
competências sobre os comportamentos das 
crianças e adolescentes, que permitam adequar 
a sua actividade em sala de aula 

 
Taxa de 
inscrição 
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Preparação Pedagógica 

e Didática de 
Professores na 
modalidade de 

Bicicletas de Todo o 
Terreno(BTT) em 
Educação Física  

 
(Inclui saída de campo 

em BTT) 

 
Agostinho 

Silva  

 
Curso 
25hs 

 
Grupos 

260 e 620 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
Docentes do 
AEA 
 -Outros 
docentes por 
ordem de 
inscrição 

 
16 e 25 de 
fevereiro 
das18:30 - 21:30. 
As restantes 
horas serão 
definidas com os 
formandos e 
implicam saída 
de campo em 
bicicleta no 
período da 
interrupção letiva 
da Páscoa. 

•Refletir sobre a organização da escola em 
relação à modalidade e as implicações na 
Educação Física e no Desporto Escolar 
•Conhecer as técnicas básicas da BTT, 
realizadas em diferentes tipos e inclinações de 
terreno 
•Conhecer as normas e regras de 
comportamento subjacentes à utilização das BTT 
•Conhecer os procedimentos de atividades não 
competitivas (passeios, Road-book, jogos de 
pista e Gincanas), no que diz respeito à 
organização, regulamentação e recursos. 
•Identificar e conhecer o funcionamento das 
peças que constituem uma bicicleta. 
•Identificar e saber resolver problemas 
mecânicos, bem como a sua limpeza e 
manutenção 
•Conhecer o material velocipédico, por forma a 
escolher criteriosamente este material para a 
escola 

 
Taxa de 
inscrição 

 
DA ESCOLA DE 

SELEÇÃO À ESCOLA 
DE INCLUSÃO: DUAS 
PERSPETIVAS, UMA 
MESMA REALIDADE 

(para professores sem 
formação em Educação 

Especial) 

 
Vítor Maia 

 
Curso 
25hs 

 
Todos 

 
 

ESJP 

 
-Docentes da 
ESJP 
-Ordem de 
inscrição 

 
 
 -11, 14, 18, 21, 
25 e 28 de jan. e 
1 de fev. das 
19.00hàs 22.00h; 
-4 de fev. das 
19.00h às 23.00h 
 

Compreender a importância e necessidade de 
uma escola inclusiva; 
Repensar a escola enquanto estrutura de 
desenvolvimento e equidade; 
(Re)perspetivar as suas práticas docentes 
conduzindo a novas formas de interação em sala 
de aula, de desenvolvimento do currículo, de 
modelos de avaliação, etc.; 
-Compreender os conceitos nucleares de 
Inclusão, de Diversidade e de Educação Especial 
e os conceitos subjacentes a esses; 
Promover em contexto de trabalho momentos de 
reflexão conjunta, aberta a todos os agentes 
educativos interessados, em torno das questões 
abordadas nesta ação; 

 
Taxa de 
inscrição 

 
ÁREAS PROTEGIDAS 

COMO RECURSO 
POTENCIAL PARA A 

PRÁTICA EDUCATIVA 
Reserva Natural do 

Estuário do Tejo Parte I - 
Formação e evolução 
dos rios e estuários 

 
Maria de 

Jesus 
Ribeiro e 
Helena 

Silva Pinto 

 
Curso 
25hs 

 
Todos 

 
 

Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Ordem de 
inscrição 

 
-19 de jan. das 
18.30h às 
21.30h;  
-22, 26 e 29 de 
jan. das 18.30hs 
às 20.30hs; 
- 2, 5, 16 e 19 de 
fev. das 18.30h 
às 20.30hs;  

• Reconhecer a interdisciplinaridade do tema 
relativamente a diferentes 
áreas disciplinares. 
• Reconhecer as áreas protegidas como espaços 
privilegiados nos quais 
é possível a realização de atividades no âmbito 
dos programas de 
praticamente todas as áreas curriculares, 
incluindo língua materna, 
línguas estrangeiras, filosofia, psicologia, história, 
matemática, físicoquímica, 

 
50€ OU 
2X 25€ 
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-20 de fev. das 
9.30h às 13.30h; 
-23 e 26 de fev. 
das 18.30h às 
20.30hs. 

expressões artísticas e desporto. 
• Reconhecer as áreas protegidas como 
património coletivo de valor 
universal que a todos compete preservar. 
• Reconhecer os vários estádios da evolução de 
um rio que conduzem à 
formação de estuários. 
• Relacionar os diversos elementos dos sistemas 
estuarinos com a sua 
dinâmica. 
• Aplicar o conhecimento sobre sistemas 
estuarinos e do estuário do 
Tejo em concreto, na exploração de atividades 
curriculares e 
extracurriculares. 

 

Trabalho 
colaborativo e 
autoformação 

 
Vítor Costa 

 
Curso 
15hs 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
Ordem de 
inscrição 

 
14, 21 e 28 de 
jan; 4 e 11 de 
fev.  
Das 18.30h às 
21.30h 

Esta ação decorre através da alternância 
metodológica entre momentos de discussão 
concetual e trabalho colaborativo autónomo de 
formulação de propostas de processos e técnicas 
instrumentais de experimentação. 
Sensibilização ao trabalho colaborativo, numa 
perspetiva de autoformação. 
Como desenvolver um trabalho colaborativo, a 
partir de um problema comum. 
Ferramentas on line para trabalho colaborativo.  
Como construir um projeto de autoformação num 
grupo disciplinar. 
Apresentação de projetos de autoformação e 
autoavaliação final. 

Taxa de 
inscrição 

AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO JÁ 
PROPOSTAS 

 
VII Encontro de 
Educadores e 

Professores de Montijo e 
Alcochete 

 
Ângela 

Rodrigues 
e outros 

 
 

4HS 

 
Todos 

 
Cinema 
Teatro 

Joaquim 
d’Almeida 

 
 
Os formandos 
devem entregar 
no Cenforma o 
requerimento 
para validação 
das acções de 

 
23 de março das 
9h às 13h 

Partilha de experiências por parte de docentes de 
cada uma das escolas e agrupamentos 
associados sobre a temática da Formação 
Contínua. 

 
S/C 

 
 

Circuitos de atividades 

 
Agostinho 

Silva e 

 
4hs 

 
 

Grupo110 

 
A definir 

 
A DEFINIR 

Serão abordadas as seguintes temáticas: 

 perícias e manipulações 

 deslocamentos e equilíbrios 

 
S/C 
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desportivas no 1º ciclo
  
  

 

Sandro 
Ferreira 

curta duração. 
O requerimento 
pode ser feito 
pelo diretor da 
escola/agrupam
ento, caso se 
trate de um 
grupo de 
docentes. 

 ginástica 

 jogos 

 atividades rítmicas expressivas 

 percursos na natureza 

 
Gestão Desportiva 

Autárquica e Educação 
Física Escolar  

Joaquim 
Duarte e 
Ricardo 
Martins 

 
6hs 

 
Grupos 

260 e 620 

 
Cinema 
Teatro 

Joaquim 
d’Almeida 

  
20 de março de 
2016 

Debate, formação e informação técnica, dirigida a 
todos os gestores do desporto, profissionais de 
educação física e desporto; 
Apresentação das novas tendências da gestão 
do desporto e da educação física em contexto 
escolar. 
 

S/C 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Relações Interpessoais 
 

Elisabete 
Ribeiro e 
Miguel 
Silva 

 
15h 

 
Assistentes 
técnicos e 

operacionais 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Assistentes do 
AEA 
-Ordem de 
inscrição 

 
 3º PERÍODO A 
DEFINIR 

 
Desenvolver conhecimentos e competências que 
permitam um melhor desempenho a nível do 
atendimento e da interacção com alunos e outros 
públicos da comunidade escolar. 

 
S/C 

 
1ºs Socorros 

 
Carla Giro 

 
15hs 

 
Assistentes 

operacionais 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Assistentes 
das escolas 
associadas 
-Ordem de 
inscrição 

 
A DEFINIIR 

 
Adquirir conhecimentos sobre como proceder em 
situações de emergência e que requeiram 
primeiros socorros 
 
 

 
S/C 

 


