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Área de Formação Específicas

Destinatários

- Microsoft Excel – a folha de cálculo – como ferramenta útil à
atividade docente
- Alunos com NEE na sala de aula regular – sugestões de
intervenção

todos os grupos

- Primeiros socorros
- Quadros Interativos - Utilização em sala de aula
- Terminologia Linguística para os Ensinos Básico e
Secundário

grupo 300

- Développer et évaluer les compétences de l’oral
- A Plataforma Moodle : técnicas de trabalho na aula de
Línguas

grupo 320

- Avaliação da Expressão Oral no Ensino Secundário – Línguas
Estrangeiras (em parceria com o GAVE)
- Speak Out: Developing Oral Skills and Assessment
- Motivation in the Classroom: Involving Students in their
Learning

grupo 330

- Everybody’s doing it! – managing the syllabus and developing
materials for creative English lessons
- Metodologias Criativas no Ensino do Inglês
- Designing Classroom Materials – bring your lessons to life!

- A consciência dos jovens sobre os valores de Cidadania

grupos 400 e 430
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- Ferramentas web

grupo 550

- Ski
grupo 620
- Dança
- Adaptação de conteúdos programáticos à especificidade do
Ensino Profissional

todos os grupos

- Eliminação de resíduos e organização de reagentes nos
laboratórios

grupos 510, 520
e 560

- Geogebra

- Calculadoras gráficas incluindo utilização de sensores

grupo 500

grupos 500 e 510

- Pecuária biológica
- Higiene e segurança no trabalho
- Produção de plantas aromáticas
- Aplicadores de produtos fitofármacos

grupo 560

- Segurança alimentar - HACCP - Análise de Perigos e
Controlo de Pontos Críticos
- Bem-estar animal em Transporte de animais vivos
- Valorização técnica dos formandos de equitação no âmbito
das disciplinas olímpicas
- Curso de formação de juízes de ensino e de concurso
completo de equitação

Técnicos especializados de
equitação
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