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DESIGNAÇÃO DA 
ACÇÃO 

 
FORMADOR 

Modalidade 

Nº HORAS 
Grupos 
Docen. 

LOCAL DE 
REAL. 

PRIORIDADE 
NA SELEÇÃO 

DOS 
FORMANDOS 

Calendarização  
CONTEUDOS DA AÇÃO 

 

 
CUSTO 

 
 

A folha de cálculo 
no trabalho diário 

do professor 
(EXCEL) 

 
 

Luís 
Florêncio 

 
 

Curso  
25hs 

 
 

Todos 

 
 

Esc. Sec. 
Alcochete 

 
 
Ordem de 
inscrição 

 
-3, 4 e 5 de julho 
das 9:30h às 
12.30h e das 
14.30h às 
17.30h; 
-6 de julho das 
9:30h às 12.30h 
e das 14.30h  às 
18.30h. 

-Inserção de dados numa folha de cálculo 
-Manuseamento e dição de uma folha de cálculo 
-Edição de objectos e gráficos 
-Elaboração de folhas de correcção de testes - 
fórmulas e funções 
-Elaboração de folhas de avaliação intercalar e de final 
de período 
-Preparação e impressão 

 
50€  
 
(25€ x 2)  

 
Compreender a 

Infância  
e a Adolescência 

 
Elisabete 
Ribeiro 

 
Curso 50hs 

 
Todos 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

1 – Docentes 

do AEA 

2 – Outros 

docentes por 

ordem de 

Inscrição 

 

-3, 4, 5, 6, 7, 10, 
11, 12, 13, 14 de 
julho, das 08h30 

às 13h30h 

-Como compreender o comportamento das crianças e 
dos adolescentes? 
-Compreender o Défice de Atenção e Hiperatividade 
-Perturbações na Leitura, na Escrita e no Cálculo 
-Compreender o Autismo 
-Perturbações de Ansiedade - Fobia Social 
-Perturbações de Ansiedade - Ansiedade de 
Separação 
-Perturbações de Humor 
-Perturbações Alimentares - Anorexia e Bulimia 
Nervosa 

 
Sem 
custo 
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- Perturbações de Eliminação 
- Perturbações do Sono 
-Identidade Sexual 
- Problemas de Comportamento 
- Prevenção e Intervenção 

 
 
 

Suporte Básico de  
Vida na Escola 

 
 

Sandra 
Nóbrega 

 
 

Curso 25hs 

 
 

Todos 

 
 

Esc. Sec. 
Jorge 

Peixinho 

 
 
-Docentes por 
ordem de 
inscrição 

 
-4, 5 e 6 de julho 
das 9:00h às 
12:00h e das 
14:00h às 18:00; 
-7 de julho das 
9:00h às 13:00h.  

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 Vascular 
Cerebral (AVC), Prevenção de doenças vasculares 

 
Sem 

Custo 

 
Professores à 
AVEntura – Os 

estuários do Tejo e 
do Sado como 
ferramenta de 
aprendizagem 

 
 

Marisa 
Gomes  

 
Curso em 
b-learning 
(sessões 

presenciais 
e online) 

 
25hs 

 
Grupos 
230 e 
520 

 
Esc. Sec. 
Alcochete 

 
-Docentes por 
ordem de 
inscrição 

 
Sessões 
presenciais: 
 3 de julho das 
15:00h às 
17:00h; 
4 de julho das 
14:00h às 
18:00h; 
17 de julho com 
saída de campo 
em horário a 
combinar. 
Sessões online 
assíncronas: 
 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13 e 14 de 
julho. 

-Importância das metodologias práticas no âmbito das 
aulas de Ciências Naturais 
-Sugestões de actividades a realizar em sala de aula e 
no exterior; 
-O suporte das TICs: APPs, conteúdos digitais e 
realidade aumentada 
-Estuários do Tejo e do Sado: Caracterização; Factores 
de ameaça e orientações de gestão; A flora e a fauna; 
Espécies com estado de conservação desfavorável ou 
com estatuto de ameaça; Documentos de natureza 
estratégica e regulamentar da área da conservação da 
natureza. 
-As Aves do Estuários do Tejo e do Sado: Técnicas de 
observação de aves; Espécies de aves com estado de 
conservação desfavorável ou com estatuto de ameaça 
-Organizar actividades de visitação aos Estuários do 
Tejo e do Sado  
-Quem contactar 
-Onde ir/Estruturas de apoio 
-Qual o material necessário 
-Suportes pedagógicos de apoio 
-Actividade de visitação para os professores  

 
Sem 

Custo 

 


