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a – Cursos/oFiCinas aCreditadas pelo CCpFC

• Desenvolvimento organizacional e profissional

• Gestão de sala de aula

• Supervisão pedagógica

• Avaliação e melhoria de escola

• Promoção do sucesso escolar 

• Avaliação pedagógica

• A Direção de Turma na escola atual: elemento estruturante do sucesso educativo

 •  As lideranças intermédias de supervisão pedagógica ao serviço da qualidade da escola e 

da avaliação do desempenho docente: a coordenação de um departamento curricular e a 

direcção de turma 

• A liderança pedagógica na sala de aula 

 •  Metas Curriculares de Português - leitura, escrita e gramática: perspetivas didáticas para 

a sala de aula 

 • Metas Curriculares de Português – Ensino Básico – 1º Ciclo e 2º: didática prática da leitura

 •  Metas Curriculares de Português – Ensino Básico – 1º Ciclo e 2º: Gramática – perspetivas 

didáticas para a sala de aula 

 •  Metas Curriculares de Português do Ensino Básico - leitura, educação literária, escrita, 

oralidade e gramática: perspetivas didáticas para a sala de aula. 

 •  Metas Curriculares de Português – Ensino Básico – 1º Ciclo e 2º: Educação literária – 

perspetivas didáticas para a sala de aula 

• Novas Práticas no Ensino da Matemática no 1º Ciclo 

• (Re)Aprender a Ensinar e Avaliar nos Cursos Profissionais: o saber em ação 



desenvolvimento 
organizaCional e proFissional

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário 

Programa:
1. Gestão de sala de aula (5 horas)
2. Supervisão pedagógica (5 horas)
3. Avaliação e melhoria de escola (5 horas)
4. Promoção do sucesso escolar (5 horas)
5. Avaliação pedagógica (5 horas)

Formadores:
Cristina Palmeirão
Maria do Céu Roldão
Ilídia Cabral
José Matias Alves
Joaquim Machado

gestão de sala de aula

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário 

Programa:
1. Disciplina e gestão de conflitos (5 horas)
2. Estratégias de ensino  (5 horas)
3. Modelos e práticas de avaliação (5 horas)
4. Diferenciação pedagógica (5 horas)
5. Relação pedagógica ( 5 horas)

Formadores:
Cristina Palmeirão
Maria do Céu Roldão
Ilídia Cabral
José Matias Alves
Isabel Baptista

supervisão pedagógiCa

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1. Lideranças pedagógicas (5 horas)
2. Modos de trabalho docente: individual, colegial, 
colaborativo (5 horas)
3. Observação de práticas pedagógicas (5 horas)
4. Práticas e instrumentos de supervisão (5 horas)
5. Tutorias e assessorias (5 horas)

Formadores:
José Matias Alves
Joaquim Machado
Maria do Céu Roldão
Ilídia Cabral
Cristina Palmeirão
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avaliação e melhoria de 
esCola

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário 

Programa:
1. Modelos de autoavaliação (5 horas)
2. Avaliação externa (5 horas)
3. Projetos de melhoria (5 horas)
4.  Métodos e instrumentos de recolha de dados (5 horas)
5.  Tratamento, comunicação e divulgação dos 

resultados da avaliação (5 horas)

Formadores:
Joaquim Machado
Valdemar Castro Almeida
José Matias Alves
Ilídia Cabral
Cristina Palmeirão

promoção do suCesso esColar

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário 

Programa:
1.  Modalidades organizacionais de promoção do 

sucesso (5 horas)
2. Motivação e aprendizagem (5 horas)
3. Gestão flexível do currículo (5 horas)
4.  Articulação curricular e coordenação docente (5 

horas)
5. Estratégias de aprendizagem (5 horas)

Formadores:
Ilídia Cabral
Cristina Palmeirão
Maria do Céu Roldão
Joaquim Machado
José Matias Alves

avaliação pedagógiCa

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário

Programa:
1. Paradigmas de avaliação (5 horas)
2. Modalidades de avaliação (5 horas)
3.  Construção de instrumentos de avaliação (5 horas)
4. Avaliação e feedback (5 horas)
5. Regulação das aprendizagens (5 horas)

Formadores:
José Matias Alves
Ilídia Cabral
Maria do Céu Roldão
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a direção de turma na esCola 
atual: elemento estruturante 
do suCesso eduCativo

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário 

Programa:
1 .Análise dos suportes legais das competências 
atribuídas aos diretores de turma (DT) vetores 
orientadores do trabalho de coordenação: 
2- A importância de uma visão estratégica da direção 
de turma 
3. O Projeto de intervenção como instrumento de 
autonomia pedagógica.
4.A Direção de Turma como supervisão de uma equipa 
pedagógica 
5. Compreender a importância da dinâmica de um 
Conselho de Turma para as várias dimensões do ensino/
aprendizagem, para o sucesso escolar dos alunos, para 
a valorização do trabalho do professor e a melhoria da 
escola

Formadores:
Ana Paula Sousa Pinto Almeida e Silva 

a liderança pedagógiCa na 
sala de aula 

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores de todos os ciclos dos ensinos Básico e 
Secundário 

Programa:
1   Que transformações exige a escola inclusiva no 

professor e na sua liderança pedagógica?
2.  A importância de uma visão estratégica do ensino
3.  A eficiência, a eficácia e a qualidade da liderança 

pedagógica na sala de aula (I)
4.  A eficiência, a eficácia e a qualidade da liderança 

pedagógica na sala de aula (II)
5.  O Professor reflexivo numa escola que aprende 

Formadores:
Ana Paula Sousa Pinto Almeida e Silva 

as lideranças intermédias de 
supervisão pedagógiCa ao 
serviço da qualidade da esCola 
e da avaliação do desempenho 
doCente: a Coordenação de um 
departamento CurriCular e a 
direCção de turma

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Programa:
1.  Análise dos suportes legais das competências 

atribuídas aos coordenadores de departamento e 
turma 

2.  Como criar e manter um departamento curricular 
vivo e actuante 

3.  A supervisão pedagógica num departamento no 
contexto da avaliação do desempenho docente 

4.  A importância da dinâmica de Departamento 
Curricular no contexto da avaliação da escola 

5.  A importância da dinâmica de um Conselho de Turma 
para as várias dimensões da aprendizagem , para o 
sucesso escolar dos alunos e para a relevância do 
trabalho do professor 

6.  A supervisão pedagógica num Conselho de Turma

Formadores:
Ana Paula Sousa Pinto Almeida e Silva 



FACE
Formação avançada 

em CiênCias da eduCação

CATÁLOGO DE FORMAÇÃO 2015

metas CurriCulares de 
PoRTuGuêS - lEiTuRA, ESCRiTA 
e gramátiCa: perspetivas 
DiDáTiCAS PARA A SAlA DE AulA.

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 
200, 220)

Programa:
Metas Curriculares de Português  – 2º ano, 3º ano, 4º 
ano, 5º ano, 6º ano:
Domínios de referência: Leitura e escrita.
Descritores de desempenho: 
- «Organizar os conhecimentos do texto»;
- «Monitorizar a compreensão»;
- «Elaborar e aprofundar ideias e conhecimentos»;
- «Compreender o sentido dos textos»;
-  «Fazer inferências a partir da informação contida no 

texto.»
- «Avaliar criticamente os textos»;
- «Planificar a escrita de textos»;
- «Redigir corretamente»;
- «Escrever textos narrativos»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos dialogais»;
- «Escrever textos descritivos»;
- «Escrever textos de opinião»;
- «Escrever textos diversos»;
- «Rever textos escritos».

Domínio de referência: Educação literária
- «Ler para apreciar textos literários»;
- «Ler em termos pessoais»;
- «Dizer e escrever, em termos pessoais e criativos»;
- «Compreender o essencial de textos […] lidos»;
- «Ler e interpretar textos literários»;
Domínio de referência: gramática
-  «Explicitar regularidades no funcionamento da 

língua»;
- «Compreender formas de organização do léxico»;
- «Conhecer propriedades das palavras»;
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas»;
-  «Conhecer propriedades das palavras e explicitar 

aspetos fundamentais da sua morfologia e do seu 
comportamento sintático»;

- «Reconhecer classes de palavras».

Formadores:
António José Leite Vilas Boas 

metas CurriCulares de 
PoRTuGuêS – ENSiNo BáSiCo – 1º 
CiClo E 2º: DiDáTiCA PRáTiCA DA 
leitura 

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 
200, 220) 

Programa:
1  Conhecer as diferentes tipologias textuais presentes 

nas MCP – 1º ciclo e 2º.
2  Analisar os descritores das MCP relativos à Leitura – 1º 

ciclo e 2º.
3  Analisar textos não literários de modo a verificar as 

suas especificidades de género.
4  Detetar em textos não literários mecanismos de 

coesão textual.
5  Analisar questionários elaborados pelo formador à luz 

dos descritores das MCP relativos à Leitura, seguindo 
tipologias de perguntas constantes de instrumentos 
de avaliação externa - GAVE / IAVE e apresentando 
perguntas com versões diferentes – adequadas a 
alunos com diferentes capacidades.

6  Refletir criticamente sobre este tipo de questionários.
7  Elaborar questionários relativos a textos não literários 

segundo os modelos referidos em 4.5.
8  Testar em sala de aula questionários dos tipos 

referidos em 4.5 e 4.7.
9  Analisar criticamente os resultados da aplicação 

referida em 4.8.
10 Promover a articulação entre o 1º ciclo e o 2º.

Formadores:
António José Leite Vilas Boas 
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metas CurriCulares de português – ensino 
BáSiCo – 1º CiClo E 2º: GRAMáTiCA – PERSPETivAS 
didátiCas para a sala de aula

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 200, 220) 

Programa:
MCP
GRAMÁTICA – Domínios de referência:
G1 e G2
Descobrir regularidades no funcionamento da língua.
Compreender formas de organização do léxico.
G3 e G4
Explicitar aspetos fundamentais da fonologia do português.
Conhecer propriedades das palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.
Compreender formas de organização do léxico.
Conhecer propriedades das palavras e explicitar aspetos fundamentais da sua 
morfologia e do seu comportamento sintático.
Reconhecer classes de palavras.
G5
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.
Reconhecer e conhecer classes de palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.
Reconhecer propriedades das palavras e formas de organização do léxico.
G6
Explicitar aspetos fundamentais da morfologia.
Conhecer classes de palavras.
Analisar e estruturar unidades sintáticas.

Formadores:
António José Leite Vilas Boas 

metas CurriCulares de português – ensino 
BáSiCo – 1º CiClo E 2º: EDuCAção liTERáRiA – 
perspetivas didátiCas para a sala de aula

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 200, 220) 

Programa:
Metas Curriculares de Português / Ensino Básico– Educação Literária
Todos os descritores serão analisados. Contudo, em cada ano, será dada especial 
atenção aos seguintes:
1º ano – IEL1 – 17., 18.2, 19.2, 20.1, 2 e 3.
2º ano – IEL2 – 19.4, 20, 21.2, 22., 23.
3º ano – EL3 – 22., 23.2, 24., 25.
4º ano – EL4 – 24., 25.2, 26.
5º ano – EL5 – 20.5, 6, 7, 8, 21., 22.3 e 4.
6º ano – EL6 – 18.3, 6, 7, 8, 19.1 e 2, 20.3, 4 e 5.

Formadores:
António José Leite Vilas Boas 



metas CurriCulares de português do ensino 
BáSiCo - lEiTuRA, EDuCAção liTERáRiA, ESCRiTA, 
oralidade e gramátiCa: perspetivas didátiCas 
PARA A SAlA DE AulA.

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 0,6

Destinatários:
Professores de Português do 1º e 2º ciclo (grupos 110, 200, 220) 

Programa:
Metas Curriculares de Português – 2º ciclo
Domínios de referência: Leitura e Escrita.
Descritores de desempenho: 
- «Compreender o sentido dos textos»;
- «Fazer inferências a partir da informação contida no texto»;
- «Organizar a informação contida no texto»;
- «Avaliar criticamente textos»;
- «Planificar a escrita de textos.»
- «Redigir corretamente.»;
- «Escrever textos narrativos»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos descritivos»;
- «Escrever textos de opinião»;
- «Rever textos escritos».
Domínio de referência: Educação literária
- «Ler e interpretar textos literários»;
- «Ler e escrever para fruição estética».
Domínio de referência: Gramática
- «Reconhecer e conhecer classes de palavras»;
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas».
Domínio de referência: Oralidade
- «Interpretar discursos orais breves»;
- «Utilizar procedimentos para registar informação»;
- «Produzir discursos orais com diferentes finalidades e com coerência».
Metas Curriculares de Português – 3º ciclo

Domínio de referência: Leitura
- «Interpretar textos de diferentes tipologias e graus de complexidade»;
- «Ler para apreciar textos variados».
Domínio de referência: Educação Literária
- «Ler e interpretar textos literários»;
- «Apreciar textos literários».
Domínio de referência: Escrita
- «Planificar a escrita de textos»;
- «Redigir textos com coerência linguística»;
- «Escrever textos informativos»;
- «Escrever textos argumentativos»;
- «Rever os textos escritos».
Domínio de referência: Gramática
- «Reconhecer e conhecer classes de palavras».
- «Analisar e estruturar unidades sintáticas».
Domínio de referência: Oralidade
- «Interpretar discursos orais com diferentes graus de formalidade e complexidade»;
- «Registar, tratar e reter a informação»;
- «Participar oportuna e construtivamente em situações de interação oral»;
«Produzir textos orais corretos, usando vocabulário e estruturas gramaticais 
diversificadas e recorrendo a mecanismos de coesão discursiva»;
«Produzir textos orais de diferentes tipos e com diferentes finalidades».

Formadores:
António José Leite Vilas Boas 
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novas prátiCas no ensino da matemátiCa no 
1º CiClo

Modalidade: Curso de Formação

Créditos: 1

Destinatários:
Professores 1º ciclo 

Programa:
•  Comunicação como eixos centrais de um Programa eficaz no domínio da 

Matemática. Implicações nas práticas de ensino.
•  Orientações metodológicas-chave  para os três temas propostos nos Programas:
• Números e operações
• Geometria e medida
• Organização e tratamento de dados 
• Atividades pretinentes e adequadas para cada um dos temas.
•  A ligação da aprendizagem da matemática a situações do dia a dia e as 

exposições de matemática como eixos estratégicos de mudança das práticas.

Formadores:
Manuel Paulo Rangel Santos Henriques 

(re)aprender a ensinar e avaliar nos Cursos 
proFissionais: o saBer em ação

Modalidade: Oficina de Formação

Créditos: 2

Destinatários:
Professores do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Programa:
Diagnóstico de necessidades formativas e levantamento das questões problema 
no campo do ensino profissional.
Formação ação à medida e construção de respostas pedagógico-didáticas mais 
adequadas aos
problemas e constrangimentos identificados pelos participantes.
Orientação vocacional no ensino profissional: “learning for jobs”
A história do ensino técnico, profissional e tecnológico em Portugal.
Liderança e equipas pedagógicas.
Estrutura Modular – uma forma flexível de organizar a formação nos cursos 
profissionais.
Organização do trabalho escolar e gestão diferenciada do currículo e da avaliação 
nos cursos profissionais (CP). 
Planificação integrada do currículo. 
Avaliação e progressão modulares: modalidades e práticas.
Formação em Contexto de Trabalho: modalidades e práticas.
Projeto de Aptidão Profissional: conceção, desenvolvimento e avaliação.
A investigação-ação como metodologia de formação e de desenvolvimento 
profissional. 

Formadores:
Luísa Antónia de Vila Fernandes Orvalho 
Laura Maria Gouveia Da Rocha 
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módulos de Formação (5h)

Módulos:

Gestão de sala de aula

Disciplina e gestão de conflitos

Estratégias de ensino

Modelos e práticas de avaliação

Diferenciação pedagógica

Relação pedagógica 

Supervisão pedagógica

Lideranças pedagógicas

 Modos de trabalho docente: individual, 

colegial, colaborativo

Observação de práticas pedagógicas

Práticas e instrumentos de supervisão

Tutorias e assessorias pedagógicas

Avaliação e melhoria de escola

Modelos de autoavaliação

Avaliação externa

Projetos de melhoria

 Métodos e instrumentos de recolha de 

dados

 Tratamento, comunicação e divulgação 

dos resultados da avaliação

FoRMAdoR:

Cristina Palmeirão

Cristina Palmeirão

Maria do Céu Roldão

Ilídia Cabral

José Matias Alves

Isabel Baptista

Maria do Céu Roldão

José Matias Alves

Joaquim Machado

Ilídia Cabral

Maria do Céu Roldão 

Cristina Palmeirão

Joaquim Machado

Joaquim Machado

Valdemar Castro Almeida

José Matias Alves

Ilídia Cabral

Cristina Palmeirão

B – módulos de Formação



Módulos:

Promoção do sucesso escolar

 Modalidades organizacionais de promoção 

do sucesso

Motivação e aprendizagem

Gestão flexível do currículo

Articulação curricular e coordenação 

docente

Estratégias de aprendizagem

Avaliação pedagógica

Paradigmas de avaliação

Modalidades de avaliação

Construção de instrumentos de avaliação

Avaliação e feedback

Regulação das aprendizagens

FoRMAdoR:

Ilídia Cabral

Ilídia Cabral

Cristina Palmeirão

Maria do Céu Roldão

Joaquim Machado

José Matias Alves

José Matias Alves

José Matias Alves

Ilídia Cabral

José Matias Alves

Ilídia Cabral

Maria do Céu Roldão
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módulos de Formação (5h)
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Todos os pedidos de formação deverão 
ser endereçados para:

Serviços Académicos - Estudos Avançados e 
Formação 
Eng.ª Cristina Crava 
Rua Diogo Botelho, n.º 1327 | 4169-005 Porto 
Tel.: 226 196 243 / 02 
Email: formacao.avancada@porto.ucp.pt

Valores isentos de IVA

Distância da 
Escola

< 30km 25 a 200km > 200 km

Tipologia de 
formação

Curso de Formação

nº de Horas 
presenciais

25 25 25

valor a pagar 
pela Escola

2 000.00 € 2 125.00 € 2 250.00 €

Tipologia de 
formação

oFiCina de Formação

nº de Horas 
Presenciais

25 25 25

nº de Horas 
autónomas

25 25 25

valor a pagar 
pela Escola

2 500.00 €    2 625.00 €      2 750.00 € 

Tipologia de 
formação

módulos de Formação

nº de Horas 
Presenciais

5 5 5

valor a pagar 
pela Escola

400.00 € 425.00 € 450.00 €

Custos:




