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Ação de formação: “Educação em Ação – Jogo Educativo ABALL1 promoção da 
literacia numeracia e competências sócio emocionais no 1º Ciclo do Ensino Básico” 

 

Destinatários: Professores do grupo 110 – 1º Ciclo do Ensino Básico 

Modalidade: Oficina de formação 

Total de horas: 25 horas presenciais + 25 HORAS DE GTRABALHO AUTÓNOMO 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-108533/20 

Formadores: Isabel Filipa Simões Silva e Sandra Maria Martins Silvestre 

Regime de funcionamento: Presencial 

Local de realização: Escola Secundária c/3º CEB de Gouveia (sala a indicar) 

Calendarização: De 23/11/2020 a 05/05/2021 (ver cronograma completo abaixo) 

Inscrição: Até 16 de novembro de 2020, através do preenchimento do formulário disponível em https://forms.gle/MGLMPsjWU7c1vZb56 . 

OBJETIVOS: 
- Capacitar docentes na utilização da ferramenta educativa ABALL1 para o desenvolvimento de aprendizagens e competências de 
literacia/comunicação, numeracia, resolução de problemas e outras competências sócio emocionais como a autorregulação, a criatividade 
e a participação em alunos/as do 2º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico; 
- Capacitar agentes educativos no conhecimento e utilização do jogo educativo ABALL1; 
- Conhecer, experimentar e analisar diferentes exercícios do jogo ABALL1 de forma crítica; 
- Realizar exercícios práticos, simulações e debate acerca da implementação; 
- Relacionar os conteúdos abordados e contextualizá-los, enquadrando-os em atividades a desenvolver nas disciplinas e desenvolvendo os 
currículos de Português e Matemática do 2º ano de escolaridade do 1º Ciclo do Ensino Básico; 
- Motivar os/as professores para a utilização de pedagogias distintas no processo ensino-aprendizagem; 
- Desenvolver aptidões técnicas, pedagógicas e relacionais; 
- Desenhar ambientes de aprendizagem que promovam o interesse pelo Português e Matemática, através de uma abordagem criativa, 
física e relacional. 
 
REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS: 
Aplicação do determinado no regime Jurídico da Formação Contínua de professores, Decreto-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, 
conjugado com o Despacho no 4595/2015, de 6 de maio e com o “Regulamento para Acreditação e Creditação de Ações de Formação 
Contínua. 
A classificação de cada formando/a será realizada na escala de 1 a 10 conforme indicado no Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio, 
respeitando todos os dispositivos legais da avaliação contínua e tendo por base a participação/contributos e o trabalho final elaborado 
pelos/as formandos/as. 
- Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das 25 horas presenciais da oficina de formação; 
- A avaliação traduzir-se-á numa classificação final expressa na escala de 1 a 10. 
Na avaliação dos/as formandos/as serão considerados os seguintes critérios, com os respetivos pesos (percentagens)relativos: 
- Participação (25%) 
- Aplicação (50%) 
- Trabalho Final (25%) 
 
PRIORIDADES DE SELEÇÃO: 
- 1.ª docentes do Agrupamentos de Escolas de Gouveia; 
- 2.ª docentes de outros Agrupamentos de Escolas associados do CFAE GUARDA-1; 
- 3.º docentes de outros Agrupamentos de Escolas e escolas não agrupadas. 
Dentro de cada uma das prioridades, os candidatos serão ordenados de acordo com os seguintes critérios: 
- 1.º ser docente do quadro; 
- 2.º maior proximidade de progressão na carreira (mudança de escalão); 
- 3.º ter mais tempo total de serviço docente efetivamente prestado (tempo de serviço para efeitos de concurso até 31/08/2019); 
- 4.º data de receção pelo CFAE GUARDA-1 da ficha de inscrição. 

Nota: A turma será constituída por um número máximo de 20 formandos. 

DATA DE AFIXAÇÃO DA LISTA DE SELECIONADOS: a partir de 17 de novembro de 2020, em http://www.cfae-guarda1.pt  
 

Cronograma 
(Sessões presenciais) 

Mês Dia do mês 
Dia da 

semana 
Sessão Horário N.º de horas 

novembro de 2020 
23 2ª feira 1ª 17:00-20:00 3 

24 3ª feira 2ª 17:00-20:00 3 

dezembro de 2020 
2 4ª feira 3ª 17:00-20:00 3 

9 4ª feira 4ª 17:00-20:00 3 

janeiro de 2021 
11 2ª feira 5ª 17:00-21:00 4 

12 3ª feira 6ª 17:00-20:00 3 

fevereiro de 2021 8 2ª feira 7ª 17:00-20:00 3 

maio de 2021 5 4ª feira 8ª 17:00-20:00 3 

TOTAL 25 
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