
 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T23, T24 e T25- Formadora – Lurdes Xambre 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T23 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
1ª Sessão (presencial) – 24 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 25 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 14 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 28 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 12 dezembro 2022das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 16 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 13 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) –08 março 2023 das 18h às 22h 

https://forms.gle/yMAdEc5zgx44onQP9 
 

 Turma E02.22/23_T24 

1ª Sessão (presencial) – 17 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 18 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 14 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 23 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 13 março 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 17 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 08 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 22 maio 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 

https://forms.gle/8BfzjFXzg39RhWH89 
 

Turma E02.22/23_T25 

1ª Sessão (presencial) – 27 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 28 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 14 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 21 março 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 04 abril 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 18 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 02 maio 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 23 maio 2023 das 18h às 22h 
Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 

https://forms.gle/fdyqes3WkYCJSVTD7 
 

  

 

 
Notas: 

 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 
As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

https://forms.gle/yMAdEc5zgx44onQP9
https://forms.gle/8BfzjFXzg39RhWH89
https://forms.gle/fdyqes3WkYCJSVTD7


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T26, T27 e T28- Formadora – Ana Andrade 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T26 

1ª Sessão (presencial) – 28 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 12 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 09 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 23 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 13 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 06 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 20 março 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 17 abril 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 

https://forms.gle/XDiDVKEVBLXTCbaa9 
 

 Turma E02.22/23_T27 

1ª Sessão (presencial) – 05 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 19 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 16 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 06 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 27 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 13 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 27 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 08 maio 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 

https://forms.gle/feu3YoKQnzF4JgXo7 
 

Turma E02.22/23_T28 

1ª Sessão (presencial) – 05 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 19 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 16 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 02 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 16  março 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 30 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 27 abril 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 18 maio 2023 das 18h às 22h 
Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 

https://forms.gle/ozthuab2FLX6fH9M9 
 

  

 

 
Notas: 

 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 
As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

https://forms.gle/XDiDVKEVBLXTCbaa9
https://forms.gle/feu3YoKQnzF4JgXo7
https://forms.gle/ozthuab2FLX6fH9M9


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.22/23_T29, T30; T31, T32 e T33- Formadora – Deolinda Moreira  
 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T29 

1ª Sessão (presencial) – 17 outubro 2022 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) –31 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 14 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 28 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 12 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 09 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 23 janeiro 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 06 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/i7SM61KHmxUZWQwp8 
 

 Turma E02.22/23_T30 

1ª Sessão (presencial) – 24 outubro 2022 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) – 07 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 21 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 05 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 19 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 16 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 30 janeiro 2023 2022 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 13 fevereiro 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 

ligação: 

 

https://forms.gle/7ieH6aVLdiV5RfYa8 
 

Turma E02.22/23_T31 

1ª Sessão (presencial) – 27 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) – 13 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 27 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 10 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 24 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 15 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 29 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 12 junho 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/JWcJXaKnTapNYRMm9 
 
 

  

 
 
 
 

 

https://forms.gle/i7SM61KHmxUZWQwp8
https://forms.gle/7ieH6aVLdiV5RfYa8
https://forms.gle/JWcJXaKnTapNYRMm9


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T32 

1ª Sessão (presencial) – 06 março 2023 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) –20 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 03 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 17 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 08 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 22 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 05 junho 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 19 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/xJBRVv7gCPYQsDtG9 
 

 Turma E02.22/23_T33 

1ª Sessão (presencial) – 09 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) – 23 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 09 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 23 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 20 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 04 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 18 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) - 01 junho 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 

ligação: 

 

https://forms.gle/UqC58m3c27hsRXxJ7 
 

 

Notas: 
 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 

As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 

 

https://forms.gle/xJBRVv7gCPYQsDtG9
https://forms.gle/UqC58m3c27hsRXxJ7


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T34 e T35- Formadora – Graça Santos 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T34 

1ª Sessão (presencial) – 20 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 27 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 10 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 17 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 07 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 05 janeiro 2023 das 18,30h às 22h; 
7ª Sessão (presencial) – 19 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 07 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/V69G8C9zxH84PVKAA 
 

 

 Turma E02.22/23_T35 

1ª Sessão (presencial) – 09 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 16 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 02 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 16 março 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 30 março2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 27 abril 2023 das 18,30h às 22h; 
7ª Sessão (presencial) – 11 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 25 maio 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/k5m9j8RH5rhxMfro8 
 

 

 
Notas: 

 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 
As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 
 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/V69G8C9zxH84PVKAA
https://forms.gle/k5m9j8RH5rhxMfro8


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 de outubro de 2022 

 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T36 e T37- Formadora – Marisa Moniz 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T36 

1ª Sessão (presencial) – 17 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 24 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 07 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 28 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 19 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 16 janeiro 2023 das 18,30h às 22h; 
7ª Sessão (presencial) – 06 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 27 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/oPmmFszWVU2iCy6y8 
 

 

 Turma E02.22/23_T37 

1ª Sessão (presencial) – 19 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 26 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 09 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 30 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 21 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 18 janeiro 2023 das 18,30h às 22h; 
7ª Sessão (presencial) – 08 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 01 março 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/B5KvZZ2aGwMTzkte8 
 

 

 
Notas: 

 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 
As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 

https://forms.gle/oPmmFszWVU2iCy6y8
https://forms.gle/B5KvZZ2aGwMTzkte8


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T38- Formadora – Patrícia Carvalhais 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T38 

1ª Sessão (presencial) – 13 fevereiro 2023 das 18,30h às 20,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 06 março 2023 das 18,30h às 20,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 13 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 27 março 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 17 abril 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 02 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 15 maio 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 29 maio 2023 das 18,30h às 21,30h 
9ª Sessão (presencial) – 12 junho 2023 das 18,30h às 21,30h 
 

Para se inscrever nesta turma clique nesta ligação: 
 

https://forms.gle/SxkAVGrMTFv7WetT8 
 

 
 

 
Notas: 

 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 
As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 
 

 

 

  

https://forms.gle/SxkAVGrMTFv7WetT8


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T39, T40; T41, T42 e T43- Formadora – Sandra Amorim  
 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 1 (A1/A2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver CD do nível seguinte (B1/B2 do DigCompEdu). 

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento das Competências 

Digitais (CD) dos docentes, tendo em vista as 6 áreas do 
referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes na utilização significativa de 
ambientes e ferramentas digitais e definição de estratégias 
diversificadas de integração destes em contexto 
educativo;  
- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades promotoras da aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos. 

 1. Documentos enquadradores das políticas educativas atuais 
associados ao Plano nacional de Transição Digital. 

2. Envolvimento profissional: Exploração de opções digitais para 
colaboração e comunicação institucional e melhoria da prática 
profissional. 

3. Recursos Digitais: Exploração, seleção e adequação de RED ao 
contexto de aprendizagem. Utilização de RED interativos. 

4. Ensino e Aprendizagem: Exploração de estratégias de ensino e de 
aprendizagem digital. Integração significativa de RED na melhoria de 
atividades de ensino e aprendizagem. 

5. Avaliação das aprendizagens: Exploração de estratégias de 
avaliação digital. Melhoria das abordagens de avaliação através de 
soluções digitais. 

6. CD dos Alunos: Exploração de estratégias de promoção e uso 
pedagógico de tecnologias digitais. Utilização de ferramentas e 
estratégias para suporte ao desenho e implementação de atividades de 
promoção da CD dos alunos. 
7. Planificação de atividades com tecnologias digitais em diferentes 
modalidades de ensino. 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T39 

1ª Sessão (presencial) – 24 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 07 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 21 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 05 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 19 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 04 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 16 janeiro 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 06 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/vAcwhsPLcEdfWYpT6 
 

 Turma E02.22/23_T40 

1ª Sessão (presencial) – 17 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 31 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 14 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 28 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 12 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 09 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 23 janeiro 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) –08 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 

ligação: 

 

https://forms.gle/BtkNHCWHNCc5Xg3F7 
 

Turma E02.22/23_T41 

1ª Sessão (presencial) – 27 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 13 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 27 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 17 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 03 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 15 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 29 maio 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 12 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/6EqzWZHjThYF42t7A 
 
 

  

 
 
 
 

https://forms.gle/vAcwhsPLcEdfWYpT6
https://forms.gle/BtkNHCWHNCc5Xg3F7
https://forms.gle/6EqzWZHjThYF42t7A


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T42 

1ª Sessão (presencial) – 28 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) –14 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 28 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 18 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 02 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 16 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 30 maio 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 13 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/34VXLHEsg2ZizLL77 
 

 

 Turma E02.22/23_T43 

1ª Sessão (presencial) – 22 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 07 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 21 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 04 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 26 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 09 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 23 maio 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) –06 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 

ligação: 

 

https://forms.gle/h6B9etXYoVzeKbgE9 
 

 
 

Notas: 
 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 

As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 

https://forms.gle/34VXLHEsg2ZizLL77
https://forms.gle/h6B9etXYoVzeKbgE9


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T44, T45; T46, T47 e T48- Formadora – Sandra Soares  
 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 1 (A1/A2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver CD do nível seguinte (B1/B2 do DigCompEdu). 

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento das Competências 

Digitais (CD) dos docentes, tendo em vista as 6 áreas do 
referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes na utilização significativa de 
ambientes e ferramentas digitais e definição de estratégias 
diversificadas de integração destes em contexto 
educativo;  
- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades promotoras da aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos. 

 1. Documentos enquadradores das políticas educativas atuais 
associados ao Plano nacional de Transição Digital. 

2. Envolvimento profissional: Exploração de opções digitais para 
colaboração e comunicação institucional e melhoria da prática 
profissional. 

3. Recursos Digitais: Exploração, seleção e adequação de RED ao 
contexto de aprendizagem. Utilização de RED interativos. 

4. Ensino e Aprendizagem: Exploração de estratégias de ensino e de 
aprendizagem digital. Integração significativa de RED na melhoria de 
atividades de ensino e aprendizagem. 

5. Avaliação das aprendizagens: Exploração de estratégias de 
avaliação digital. Melhoria das abordagens de avaliação através de 
soluções digitais. 

6. CD dos Alunos: Exploração de estratégias de promoção e uso 
pedagógico de tecnologias digitais. Utilização de ferramentas e 
estratégias para suporte ao desenho e implementação de atividades de 
promoção da CD dos alunos. 
7. Planificação de atividades com tecnologias digitais em diferentes 
modalidades de ensino. 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T44 

1ª Sessão (presencial) – 19 outubro 2022 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) – 02 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 30 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 14 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 03 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 10 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 06 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 13 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/aZ4V46eHRQEqQYh19 
 

 

 Turma E02.22/23_T45 

1ª Sessão (presencial) – 26 outubro 2022 das 18,30h às 21,20h; 
2ª Sessão (presencial) – 09 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 07 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 21 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 04 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 17 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 07 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) –14 fevereiro 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 

ligação: 

 

https://forms.gle/si6Mfa9QAKpi4avp6 
 

 

Turma E02.22/23_T46 

1ª Sessão (presencial) – 22 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 08 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 22 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 05 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 03 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 17 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 05 junho 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 12 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/DwRn4SZXTMipA3dU7 
 

 

  

 
 
 

https://forms.gle/aZ4V46eHRQEqQYh19
https://forms.gle/si6Mfa9QAKpi4avp6
https://forms.gle/DwRn4SZXTMipA3dU7


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 
  

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T47 

1ª Sessão (presencial) – 28 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) –14 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 28 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 18 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 09 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 23 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 06 junho 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) – 13 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/VnHermjmHBfM7GkUA 
 

 

 Turma E02.22/23_T48 

1ª Sessão (presencial) – 01 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 15 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 29 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 19 abril 2023 das 18,30h às 21,30h; 
5ª Sessão (presencial) – 10 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
6ª Sessão (presencial) – 24 maio 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 07 junho 2023 das 18,30h às 22h; 
8ª Sessão (presencial) –14 junho 2023 das 18,30h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 

ligação: 

 

https://forms.gle/fdewBPXGzYiN3Tre9 
 

 
 

Notas: 
 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 

As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 

https://forms.gle/VnHermjmHBfM7GkUA
https://forms.gle/fdewBPXGzYiN3Tre9


 
Formação de docentes 2022/2023 

As inscrições nas turmas terminam às 13 horas do dia 04 outubro de 2022 

 

Oficina de formação – “Capacitação Digital de Docentes – Nível 2” 
(50 horas de formação – 25h presenciais e 25h trabalho autónomo) 

 

Turmas E02.21/22_T49 e T50- Formadora – Manuela Simões 

Destinatários – Professores dos Ensinos Básico e Secundário, Professores de Educação Especial 

 

Objetivos   Conteúdos 

Esta ação de formação pretende desenvolver com os 
docentes de nível 2 (B1/B2 do DigCompEdu) um conjunto 
de conhecimentos e estratégias que lhes permita 
desenvolver Competências Digitais (CD) do nível seguinte 
(C1/C2 do DigCompEdu).  

São objetivos específicos: 
- Promover o desenvolvimento, aprofundamento e 

densificação das CD dos docentes, tendo em vista as 6 
áreas do referencial DigCompEdu; 

- Capacitar os docentes para a realização de atividades 
com tecnologias digitais em diferentes modalidades de 
ensino; 

- Capacitar os docentes para a implementação de 
atividades que promovam a aprendizagem e o 
desenvolvimento das CD dos alunos; 
- Estimular a reflexão, partilha e utilização crítica das 
tecnologias em contexto educativo. 

 Os conteúdos da ação surgem, em sentido articulado e incremental, 
com os conteúdos da formação de nível 1. 

- Documentos de enquadramento das políticas educativas. 
- Envolvimento profissional: Discussão, renovação e inovação na 

prática profissional. Processos de liderança na era digital. 
- Recursos Educativos Digitais (RED): Utilização de estratégias e 

RED avançados de forma abrangente. Promoção da utilização de RED de 
forma colaborativa. 

- Ensino e Aprendizagem: Renovação da prática de ensino de 
forma estratégica e intencional. Inovação no processo de ensino e de 
aprendizagem em diferentes modalidades de ensino. 

- Avaliação das aprendizagens: Reflexão crítica sobre estratégias 
de avaliação digital. Inovação na avaliação das aprendizagens com 
recursos a soluções digitais. 

- CD dos Alunos: Promoção da CD dos alunos de forma 
abrangente e crítica. Inovação no envolvimento dos alunos utilizando 
formatos inovadores para promover a sua CD. 
- Planeamento da formação e aprendizagem ao longo da vida 

 

Cronogramas 
Turma E02.22/23_T49 

1ª Sessão (presencial) – 19 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 02 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 30 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 04 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 08 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 01 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 22 março 2023 das 18,30h às 21,30h 
8ª Sessão (presencial) – 26 abril 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/CGb18iY7tWjRayQZ8 
 

 

 Turma E02.22/23_T50 

1ª Sessão (presencial) – 26 outubro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
2ª Sessão (presencial) – 16 novembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
3ª Sessão (presencial) – 07 dezembro 2022 das 18,30h às 21,30h; 
4ª Sessão (presencial) – 11 janeiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
5ª Sessão (presencial) – 15 fevereiro 2023 das 18,30h às 21,30h;  
6ª Sessão (presencial) – 08 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
7ª Sessão (presencial) – 29 março 2023 das 18,30h às 21,30h; 
8ª Sessão (presencial) – 03 maio 2023 das 18h às 22h 

Para se inscrever nesta turma clique nesta 
ligação: 
 

https://forms.gle/GeCjha1B3DT7vr7LA 
 

 

 
Notas: 

 Os formandos deverão trazer os seus computadores pessoais e “hotspot” para as sessões presenciais. 
As sessões presenciais decorrerão na Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves 
O presente cronograma poderá ser objeto de alteração/ajustamento nas datas, local, modalidade e/ou nas horas das sessões. 
A realização das turmas está condicionada à existência de um número mínimo de formandos inscritos em cada turma. 
As vagas nas turmas serão ocupadas por ordem de inscrição 

 
 

 

 

https://forms.gle/CGb18iY7tWjRayQZ8
https://forms.gle/GeCjha1B3DT7vr7LA

