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PESSOAL DOCENTE 
DESIGNAÇÃO DA 

ACÇÃO 
FORMADOR 

Modalidade 
Nº HORAS 

Grupos 
Recrut. 

LOCAL DE 
REAL. 

PRIORIDADE 
NA SELEÇÃO 

DOS 
FORMANDOS 

Calendarização 
 

CONTEUDOS DA AÇÃO 
 

 
CUSTO 

 
 

Ensinar a Aprender 
II- Práticas e partilha 

de experiências 

 
 

Elisabete 
Ribeiro 

 
 

Curso 15hs 

 
 

Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Docentes que 
tenham 
frequentado a 
acção “Ensinar 
a Aprender” 

 
29  (09:00h às 

13:00h) e 30 de 
Junho (09:00h às 
13:00h e 14:00h 
às 17:00) e dia  1 
de Julho de 2016 

(09:00h às 
13:00h) 

 
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 
 

 
4 a 8 de Julho e  
11 a 15 de Julho 

(09:00h às 
13:30h) e 18 de 
Julho (08:30h às 

13:30h) 

 
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 

 
PEDAGOGIAS 

TEATRAIS PARA 
PROCESSOS 
EDUCATIVOS 

 

 
Rafael de 
Moraes 

 
Curso 25h 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Ordem de 
Inscrição 

-4 de julho, 10h 
às13h e das 
14.30 às 17.30h; 
-5 de julho, 
10.00h às 
13.30h; 
-7 de julho, 10h 
às13h e das 
14.30 às 17.30h; 
-8 de julho, 
10.00h às 13.30h 
- 11 de julho, 10h 
às13h e das 
14.30 às 17.30h 

Partindo de propostas práticas, pretendemos 
potencializar um lugar de experimentação e 
reflexão sobre alguns mecanismos de criação, 
estratégias de comunicação no grupo turma e/ou 
em grupos de teatro na escola, por forma a 
promover um espaço onde a criança/aluno se 
manifeste de maneira mais intuitiva, disponível e 
aberto às aprendizagens.  
Pretendemos possibilitar uma melhor utilização das 
diferentes formas de comunicação (a corporal, a 
verbal, a plástica, a escrita, entre outras) 
colaborando com a afirmação do valor da 
aprendizagem de conteúdos formais e promovendo 
a formação da pessoa criança/aluno de forma 
abrangente.  
As atividades são desenvolvidas de maneira lúdica. 

 

50€ ou 
2x 25€ 
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Convidamos os participantes a desafiarem a 
criatividade e a aperfeiçoarem a comunicação 
através das expressões. 
 

 
As TIC nos 

processos de Ensino 
e Aprendizagem. 

  
A UTILIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA DO 
TELEMÓVEL EM 
SALA DE AULA 

 

 
Luís 

Florêncio 

 
Curso 15hs 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Ordem de 
Inscrição 

 
-4, 11, 18, 25 de 
Maio 1 de Junho 
18,30h as 21,30h 

Reconhecer globalmente as vantagens e desvantagens 
da utilização de diferentes recursos e metodologias 
pedagógicas no domínio das TIC, nomeadamente os 
telemóveis; 
Identificar e aplicar diferentes recursos e metodologias 
pedagógicas no domínio das TIC destacando-se os 
telemóveis; 
 Explorar, de forma prática, a aplicabilidade das 
ferramentas das TIC/Telemóveis aos conteúdos 
curriculares de cada ano de escolaridade;  
Incrementar o uso das TIC/telemóveis como método 
pedagógico 
 

  

30€ ou 
2X15€ 

 
Avaliação e 

Planeamento da 
Área da Aptidão 

Física 
 
 
 

 
Paulo 

Pereira 

 
Curso 

25horas 

 
Grupos 
260 e 
620 

 
Escola 
Sec. 

Poeta 
Joaquim 

Serra 

 
-Ordem de 
inscrição 

- 30/06 das 09h30 
às 13h00 e das 
14h30 às; 
-  01/07 das 09h30 
às 13h00; 
- 04/07 das 09h30 
às 13h00 e das 
14h30 às; 
- 05/07 das 09h00 
às 13h00 e das 
14h30 às 18h00  

 

Analisar e discutir formas de avaliação e modelos de 
planeamento da área da Aptidão Física. 
- Fomentar a aquisição de competências que promovam 
a aprendizagem de conhecimentos dos processos de 
elevação e manutenção das capacidades físicas. 
- Atualizar os conhecimentos dos professores em 
metodologias de ensino que elevem as capacidades 
físicas dos seus alunos, de modo harmonioso e 
adequadas às suas necessidades de desenvolvimento.  
- Dotar os docentes de competências que promovam o 
gosto pela prática regular de atividade física nos seus 
alunos, assegurando a compreensão da sua importância 
como fator de saúde na dimensão individual e social. 
- Preparar os professores para responder às exigências 
do programa de Educação Física, no que à área da 
Aptidão Física, diz respeito.  
- Explicitar a forma de aplicação da bateria de testes do 
Fitnessgram. 
 
 
 
 
 

 
Taxa de 
inscrição 
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ATIVIDADES  DE DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL PESSOAL DOCENTE 

Workshop 
“Práticas Teatrais para 
Potencializar a Acção 

Docente” 

Rafael de 
Moraes 

3h 
 

Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

-Ordem de 
inscrição 

13 de abril, 
16:00h-
19:00h 

 
Partindo de propostas práticas, pretendemos 
potencializar um lugar de experimentação e reflexão 
sobre alguns mecanismos de criação, estratégias de 
comunicação no grupo turma e/ou em grupos de teatro 
na escola, por forma a promover um espaço onde a 
criança/aluno se manifeste de maneira mais intuitiva, 
disponível e aberto às aprendizagens. 
 

Sem 
Custo 

Colóquio 
“A Inclusão Curricular 
na Profissionalidade 

Docente” 

Elsa Estrela 
Vítor Maia 

 
3h 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 

Jorge 
Peixinho 

 
-Ordem de 
inscrição 

 
20 de abril 
das 15:00h 
às 18:00h 

 
Objetivos: 
- Identificar as políticas curriculares em Portugal (1970-
2009); 
- Identificar os processos de mudança educativa em 
Portugal; 
- Reconhecer processos de construção do 
conhecimento curricular e 
profissional dos professores; 
- Refletir sobre a importância das histórias de vida dos 
professores; 
- Clarificar os conceitos de representações sociais, de 
inclusão e de 
colaboração; 
- Apresentar os principais resultados da relação entre 
as representações 
sociais, a inclusão e a colaboração. 
 

 
Sem 
custo 

 

IV Encontro 
Internacional da 
Rede de Escolas 
TEL - Teachers 

Exercising 
Leadership e ITL -
The International 

Teacher Leadership 

 
David Frost, 
Univ. 
Cambridge e  
Assunção 
Flores,  Univ. 
Minho 

 
 

6h 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 
Jorge 
Peixinho 

 
-Ordem de 
inscrição 

 
 
28 de maio, 
das 9:00h às 
17:00h 

 
Os objetivos do projeto são os seguintes: 
i) compreender o contexto social, cultural e político 
mais vasto em que o trabalho dos professores se 
inscreve, sobretudo em termos de desafios e 
oportunidades; 
ii) analisar a cultura organizacional e profissional das 
escolas em que os professores trabalham; 
iii) compreender o modo como os professores 
constroem o seu profissionalismo; 
iv) desenvolver estratégias no sentido de potenciar a 
liderança dos professores nas escolas. 

 
Sem 
custo 
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initiative 

PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Relações Interpessoais 
e Comunicação em 
Contexto Escolar 

 

 
Elisabete 
Ribeiro e 
Miguel 
Silva 

 
15h 

 
Assistentes 
técnicos e 

operacionais 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Assistentes do 
AEA 
-Ordem de 
inscrição 

 
 PERÍODO A 
DEFINIR pela 
Direção do 
Agrupamento 

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

 
Sem 
Custo 

Atendimento ao Público 
nas Escolas  

 
Marta 
Alves 

 
15h 

Assistentes 
técnicos e 

operacionais 

 
Escola 

Básica D. 
Pedro 
Varela 

-Assistentes 
das escolas 
associadas 
-Ordem de 
inscrição 

 
A DEFINIR 
pela Direcção 
do 
Agrupamento 

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

 Sem 
Custo 

 


