
 

 

Adenda Plano de Formação Interna – 2020/2021 

 

Tema: Ação n.º 13 – Python e Ti-Nspire 

 

Destinatários: Docentes - grupo 500 e 510 

 

Nº de formandos: máximo 15 docentes 

 

Local de realização: Online Google Meet 

(Material necessário TI-nspire CX II ou requisição de um PC da escola com o 

programa da texas) 

 

Objetivos da ação: Iniciação em programação em Python relacionando conteúdos programáticos do 

secundário (matemática) utilizando a calculadora gráfica TI-Nspire. 

 

Duração: 3h (1h + 1h + 1h) 

 

Calendarização: 3, 5 e 10 de março 2021, às 18:30 

 

Dinamizadores: Henrique Rafael 

 

 

Tema: Ação n.º 14 – PECS (da fase I à fase IV (Sistema de Comunicação Alternativo)) 

 

Destinatários: Professores de Educação Especial, Professores de 1º, 2º e 3º Ciclo, Educadores de 

Infância 

Nº de formandos: 12 docentes 

 

Local de realização: Google Meet 

 

Objetivos da ação: - Aprender estratégias para motivar a criança a comunicar; 

- Como ensinar a discriminação entre duas ou mais imagens de PECS.          

                             

Duração: 3h (1,5h +1,5h) 

 

Calendarização: 24 de março de 2021, às 18h30 
21 de abril de 2021, às 18h30 
 

Dinamizadores: Mafalda Sofia Sousa 

 



 

Tema: Ação n.º 15 – PORDATA - Base de dados digital e seu potencial no ensino 

 

Destinatários: Docentes de Geografia, Economia e História 

 

Nº de formandos: 12 docentes 

 

Local de realização: Google Meet 

 

Objetivos da ação:  - Divulgar o portal de informação de diferentes fontes oficiais sobre a realidade 

portuguesa relacionada com temas como: a população, a economia, o ambiente, a 

saúde, a educação, o emprego, entre outros; 

 - Demonstrar o potencial desta ferramenta na preparação das aulas e como uma 

fonte de pesquisa para a qual os professores podem encaminhar os seus alunos e 

ainda como complemento aos dados apresentados nos manuais escolares; 

 - Utilizar o PORDATA na produção de recursos educativos (gráficos e cartográficos). 

 

Duração: 3h (1,5h +1,5h) 

 

Calendarização: 15 e 18 de março de 2021, às 18:30 

 

Dinamizadores: Leonel Rosado 

 

 

Tema: Ação nº 16 - Excel – construção de grelhas de avaliação 

 

Destinatários: Docentes do AESC do 1º, 2º e 3º ciclos de escolaridade e do ensino secundário 

 

Nº de formandos: 20 docentes 

 

Local de realização: Google Meet 

 

Objetivos da ação: Dotar os formandos de competências que lhes permitam a elaboração de grelhas 

de avaliação na aplicação Excel. 

 

Duração: 3 horas (1,5h + 1,5h). 

 

Calendarização: 6 e 13 de abril de 2021, às 18:30 

1ª sessão (1,5h) - Esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos no Excel; 

2ª sessão (1,5h) - Principais fórmulas e funções utilizadas na construção de grelhas 

de avaliação no Excel. 

 

Dinamizadores: João Barros 

Rafael Guerreiro 

 



 

Tema: Ação nº 17 - Thinglink - ferramenta interativa no ensino e na aprendizagem 

 

Destinatários: Docentes do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém 

 

Nº de formandos: 12 

 

Local de realização: Google Meet 

 

Objetivos da ação: - Construir um thinglink associado a umas das temáticas disciplinares, utilizando 

diferentes recursos (imagens, vídeos, conclusões, observações...); 

 - Demonstrar o potencial desta ferramenta na dinamização das aulas e como 

alternativa à apresentação dos trabalhos escolares. 

 

Duração: 3 horas (1,5h + 1,5h) 

 

Calendarização: 12 e 15 de abril de 2021, às 18:30 

 

Dinamizadores: Leonel Rosado 

 

 

Tema: Ação nº 18 – O Método TEACCH (Ensino Estruturado) 

 

Destinatários: Docentes de Educação Especial, docentes do 1º, 2º e 3º Ciclos, Educadores de 

Infância 

 

Nº de formandos: 12 docentes 

 

Local de realização: Google Meet  

 

Objetivos da ação: - Conceito e objetivos do método TEACCH; 

- Como aplicar o método TEACCH (nas escolas e em casa); 

- Quais os benefícios deste método de ensino? 

 

Duração: 3 horas (1,5h + 1,5h) 

 

Calendarização: 5 e 12 de maio de 2021, às 18:30 

 

Dinamizadores: Mafalda Sofia Sousa 

 

 


