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Indicadores 

(Focos de 

Análise; 

Recolha de 

dados; Fontes) 

Áreas de 

Formação 
Tema da ação Objetivos 

Modalidade 

** 
Público Alvo Recursos 

Calendariza

ção 
Observações 

Conselho 
Pedagógico  

Millage 
Aprender+ 

Experimentação de 

atividades de 

aprendizagem para 

sala Millage 

Aprender+ 

 Motivar os alunos para aprender 

matemática pela exploração 

motivadora de ferramentas 

matemáticas suportadas pelas 

tecnologias de informação e 

comunicação. 

ACD  
Todos os 
docentes 

  
Outubro 2021 

 

Conselho 
Pedagógico 

Rubricas Contribuir para o 

desenvolvimento 

de competências e 

conhecimentos no 

domínio da 

avaliação, em geral, 

e da avaliação 

pedagógica, em 

particular 

 
Construir recursos de avaliação. 
Construir novos critérios de 
avaliação 
Construir rubricas 

Oficina de 

Formação 

 

25h 

 
Todos os 
docentes 

  
2º período 

 

Conselho 
Pedagógico 

Formação de 
formadores 

 Aprendizagens essenciais Curso 

25h 

Cursos 
Profissionais 
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Indicadores 

(Focos de 

Análise; Recolha 

de dados; 

Fontes) 

Áreas de 

Formação 
Tema da ação Objetivos 

Modalidade 

** 

Público Alvo Recursos 
Calendariza

ção 
Observações 

Conselho 
Pedagógico  

Segurança 
Digital 

Segurança digital: 
projetos de 
intervenção em 
meio escolar 

 Oficina 
50h 

Todos os 
docentes. 

 Ao longo do 
ano letivo 

 

 Capacitação 
Digital de 
Docentes 

  
Capacitar os docentes para 
os novos projetos ao nível 
das tecnologias. 

Cursos Docentes do Pré-
escolar 

 Ao longo do 
ano letivo 

 

 Erasmus Ação 1 “Happier 

teachers, much 

better teaching 

towards more 

successful 

students”   

Conhecer o sistema de 

educação na Islândia 

Online e 5 dias 

presenciais 

Diretores e 

professores do 

Barreiro e vários 

países 

   

 Ações de 

sensibilização 

Promoção de 

relacionamentos 

interpessoais 

saudáveis 

 Presencial 

 

Turmas de 2º 
ciclo: 

5ºA, B, C, D. E, F 

6ºA, B, C, D, E, F 

   

 Ação de 

sensibilização 

sobre as 

hortas 

pedagógicas 

" Dez passos para a 

construção de uma 

horta eco 

pedagógica em 

espaço escolar" 

 ACD 

6h 

  27 de 

novembro 

(sábado) 
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Indicadores 

(Focos de Análise; 

Recolha de dados; 

Fontes) 

Áreas de 

Formação 
Tema da ação Objetivos 

Modalidade 

** 
Público Alvo Recursos 

Calendariza

ção 
Observações 

 c) Formação 
educacional 
geral e das 
organizações 
educativas; 
Educação 
Inclusiva 

Ação de 

Esclarecimento 

EMAEI 

 (2 sessões)  

Informar e capacitar os 
docentes para uma intervenção 
educativa  Inclusiva 

 
3 horas  
Online 

Docentes Pré-

Escolar/1.º Ciclo 

Docentes 2.º, 3.º 
Ciclos e 
Secundário 

 5 de 

novembro 

 

 

 c) Formação 
educacional 
geral e das 
organizações 
educativas; 
Educação 
Inclusiva 

Ação de 

Sensibilização sobre 

Inclusão e Direitos 

Humanos 

Formadora: Marisol 

Carmelino 

Sensibilizar os docentes para a 
promoção da Educação 
Inclusiva 

3 horas 

Online 

Todos os 
Docentes 

 Semana da 

Inclusão 

(6 a 10 de 
dezembro) 

 

 Sessão de 
apresentação 
do Projeto 
Dignipédia 
Global 

Sistematizar, 

aprofundar e 

defender Direitos 

Humanos em 

contexto de 

Globalização 

 ACD 

3h30m 

Todos os 

docentes 

 24 de 
novembro 

 

 Sessões de 

sensibilização   

Escola Segura 

Segurança 

Rodoviária 

Ação de sensibilização aos 

condutores que param na 

estrada ou em cima de 

passeios, para apanhar  ou 

largar passageiros. 

Presencial Turma 5ºE 

 

 15 de 
dezembro 
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*** O Plano de Formação é flexível e está em contínua construção. 

 

 

 

* Áreas de Formação 

a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino; 
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula; 

c) Formação educacional geral e das organizações educativas; 

d) Administração escolar e administração educacional; 

e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica; 

f) Formação ética e deontológica; 

g)Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar. 

 

** Curso, Oficina, Círculo de estudo 

         


