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Ações de Formação

Para informações mais detalhadas consulte:
• http://www.spgl.pt / jornadas-pedagogicas • facebook: SPGL - Jornadas Pedagógicas  da DR de Lisboa

AçãoNº Dinamizador Público Alvo Dia Hora Local
Nº

Part.

VisitaNº Dinamizador Público Alvo Dia Hora Local de encontro
Nº

Part.

Direção Regional de Lisboa - Jornadas Pedagógicas 2020 

229/2019 

 

Nº Ação Dinamizador Público Alvo Dia Hora Local Nº 
Part. 

1 “Livros para crianças: escolher, ler, dar 
a ler” (*) 

Dora Batalim 
SottoMayor 

Pré Escolar, 
1º e 2º Ciclo 

28 de janeiro e 4 de 
fevereiro 
(3ª feira) 

16h00 às 
19h00 Sede do SPGL 25 

2 Workshop Mindfulness em Contexto 
Educativo (*) Céu Lopes Todos 6 e 13 de fevereiro 

(5ª feira) 
16h30 às 

19h30 

Escola Secundária S. 
João da Talha 

Rua Deputado Pedro Botelho 
das Neves - S. João da Talha 

20 

3 Gestão de conflitos na sala de aula (*) Paula Cordas Todos 11 e 18  de fevereiro 
(3ª feira) 

16h00 às 
19h30 Sede do SPGL 25 

4 
Emergência Climática e Escolas: 

“combater a crise climática e defender 
uma transição justa” 

Climáximo  Todos 9 de março 
(2ª feira) 

16h00 às 
19h00 Sede do SPGL 25 

5 O Excel aplicado à prática docente (*) (a) Manuel Vasconcelos Todos 10 e 17 de março 
(3ª feira) 

16h00 às 
19h00 Sede do SPGL 10 

6 Educação Inclusiva 
Dec-Lei nº54/2018 – 1 ano depois Joaquim Colôa Todos 12 de março 

(5ª feira) 
16h30 às 

19h30 Sede do SPGL 25 

7 Primeiros Socorros em contexto Escolar Nuno Lopes Todos 23 e 30 de abril 
(5ª feira) 

17h00 às 
20h00 Sede do SPGL 25 

8 

“Iniciação à Expressão Dramática” (*) (b) 
e 

João Mota Todos 

Formação: 
6 e 7 de maio 

(4ª e 5ª feira) 

16h30 às 
19h30 Teatro da Comuna 

Praça de Espanha 

18 

Teatro (c) 
Teatro: 

7 de maio 
(5ª feira) 

21h00 36 

 
(*) Nas ações desdobradas em 2 dias o certificado de participação será entregue no 2º dia. 
(a). Os formandos deverão trazer os seus computadores portáteis, com uma versão do Office recente: versões de 2007 e posteriores, nomeadamente o Office 365 dias. 
(b) Ao preço da inscrição acresce 5,00€ (Bilhete do Teatro) [Sócio – valor total a pagar: 8,50€]. Podem levar acompanhantes ao Teatro pagando o valor do bilhete. 
(c) Peça em cena aquando da ação a divulgar oportunamente. 
 

Nº Visita Dinamizador Público Alvo Dia Hora Local de encontro Nº 
Part. 

9 Casa dos Patudos e Quinta da Lagoalva 
de Cima (1) Técnicos do Museu Todos 25 de janeiro 

(sábado) 
9h00 às 
18h00 Entrada principal do ZOO 40 

10 E.B. Raul Lino e Palácio da Ajuda (2) Carlos Jorge Bolacha 
e Técnicos do Palácio Todos 8 de fevereiro 

(sábado) 
09h45 às 

17h00 

Manhã – 09h45 
Entrada da EB Raul Lino 

Tarde – 15h15 
Porta principal do Palácio 

25 

11 Setúbal - Entre o Estuário e a Cidade (3) Técnicos locais Todos 7 de março 
(sábado) 

09h30 às 
20h00 Entrada principal do ZOO 40 

12 Exposição Meet Vincent van Gogh 
Experience - Lisboa (4) UAU Todos 13 de março 

(6ª feira) 
15h45 às 

17h00 
Terrreiro das Missas - 

Belém 50 

13 Castelo de Vide e Marvão (5) Técnicos do Museu Todos 21 de março 
(sábado) 

07h00 às 
21h00 Entrada principal do ZOO 40 

14 Na raia de Espanha – Vilar Formoso – 
Fronteira da Paz (6) 

Margarida Ramalho e 
Técnicos locais Todos 9 e 10 de maio 

(sábado e domingo) 
08h00 às 

21h00 Entrada principal do ZOO 45 

15 Por Cumeadas e Terras de Montejunto 
e Real Fábrica do Gelo (7) (**) Zé Veloso Todos 23 de maio 

(sábado) 
09h30 às 

18h00 Entrada principal do ZOO 40 

 

Inscrição por cada Jornada: Sócios do SPGL ou de outros Sindicatos da FENPROF - 3,50€; Não Sócios - 26€. 
 
(1) Ao preço da inscrição acresce 33,50€ (Transporte, visitas, prova de vinhos e almoço) [Sócio – valor total a pagar: 37,00€] 
(2) Ao preço da inscrição acresce 8,00€. (Visita) [Sócio – valor total a pagar: 11,50]. Almoço livre 
(3) Ao preço da inscrição acresce 35,00€ (Transporte, visitas, passeio de barco e almoço) [Sócio – valor total a pagar: 38,50€] 
(4) Ao preço da inscrição acresce 9,00€ (Visita) [Sócio – valor total a pagar: 12,50]. 
(5) Ao preço da inscrição acresce 25,50€ (Transporte, visitas, radio guias e almoço) [Sócio – valor total a pagar: 29,00€] 
(6) Ao preço da inscrição acresce: Preço por pessoa em quarto duplo: 130,00€; Suplemento em quarto individual: 12,50€ (12,50€+130,00€) = 142,50€. O pagamento da ação pode 
ser feita por 3 tranches e impreterivelmente até ao dia 30 de março. Nesta ação os acompanhantes são automaticamente aceites. O preço por pessoa inclui: transporte em 
autocarro de turismo; 3 refeições com bebidas incluídas; alojamento no hotel Lusitano 3*; seguro de viagem, entradas/visitas e guia. Nota: Data limite da inscrição até 31 de janeiro 
de 2020) [Sócio: (quarto duplo) – valor total a pagar: 133,50€; (quarto individual) – valor total a pagar: 146,00€] 
(7) Ao preço da inscrição acresce 27,50€ (Transporte, visitas e almoço) [Sócio – valor total a pagar: 31,00€]. (**) Deve levar roupa e calçado apropriado para caminhada – Grau de 
dificuldade: fácil. Quem não quiser fazer a caminhada poderá usufruir livremente do belo bosque e neste local existe um bom bar da Serra. 
 
Nota: O acompanhante nas Visitas paga o mesmo que o sócio. 
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ser feita por 3 tranches e impreterivelmente até ao dia 30 de março. Nesta ação os acompanhantes são automaticamente aceites. O preço por pessoa inclui: transporte em 
autocarro de turismo; 3 refeições com bebidas incluídas; alojamento no hotel Lusitano 3*; seguro de viagem, entradas/visitas e guia. Nota: Data limite da inscrição até 31 de janeiro 
de 2020) [Sócio: (quarto duplo) – valor total a pagar: 133,50€; (quarto individual) – valor total a pagar: 146,00€] 
(7) Ao preço da inscrição acresce 27,50€ (Transporte, visitas e almoço) [Sócio – valor total a pagar: 31,00€]. (**) Deve levar roupa e calçado apropriado para caminhada – Grau de 
dificuldade: fácil. Quem não quiser fazer a caminhada poderá usufruir livremente do belo bosque e neste local existe um bom bar da Serra. 
 
Nota: O acompanhante nas Visitas paga o mesmo que o sócio. 

Ação nº 1
28 de jan. e 4 de fev. (3ª feira) 

“Livros para crianças: escolher, ler, dar a ler”
(…) O que se pretende é abordar a leitura de li-
vros com imagens de forma concreta e prática, 
através de muitos exemplos concretos. (…)

Ação nº 2
6 e 13 de fevereiro (5ª feira) 

Workshop Mindfulness em Contexto Educativo 
(…) Uma das abordagens mais estudada atual-
mente em contexto educacional é a baseada em 
Mindfulness/Atenção Plena.
Serão abordados a origem e o conceito de Min-
dfulness, Mindfulness enquanto prática informal 
e formal, benefícios da prática em contexto edu-
cativo e fornecidos vários exemplos de práticas 
e exercícios em contexto educativo para as dife-
rentes faixas etárias.

Ação nº 3
11 e 18 de fevereiro (3ª feira) 

Gestão de conflitos na sala de aula
(…) Com este workshop pretendemos dar ferra-
mentas de gestão emocional e comportamental 
aos professores para que consigam evitar e ge-
rir os conflitos com que se deparam diariamente 
num espaço que deveria ser de calma, tranquili-
dade e evolução cultural. (…)

Ação nº 4
9 de março (2ª feira) 

Emergência Climática e Escolas: “combater a 
crise climática e defender uma transição justa” 
(…) Esta formação incluirá todos os aspetos fun-
damentais desta temática, da ciência climática 
às políticas climáticas, do contexto português às 
propostas de solução para o país. Vamos tam-
bém discutir formas de intervenção que profes-
sores, sindicalistas, alunos, pais e funcionários 
podiam adotar nas escolas. (…)

Ação nº 5
10 e 17 de março (3ª feira) 

O Excel aplicado à prática docente
Pretende-se, com esta formação, desenvolver 
competências básicas que permitam aos pro-
fessores um correto manuseamento de folhas 
de cálculo. (…)

Ação nº 6
12 de março (5ª feira) 

Educação Inclusiva – Dec-Lei nº 54/2018 – 1 ano 
depois  
Educação Inclusiva e o Decreto Lei 54/2018, mi-
tos e realidades
Um ano depois da publicação do DL 54/2018 
como estão a ser operacionalizados os seus 
pressupostos teóricos? (…)

Ação nº 7
23 e 30 de abril (5ª feira) 

Primeiros Socorros em contexto escolar
(…) Desenvolver conhecimentos e competên-
cias em Primeiros Socorros em contexto escolar.

Ação nº 8
6 e 7 de maio (4ª e 5ª feira) 

“Iniciação à Expressão Dramática” 
Alcançar o essencial através de exercícios e im-
provisações, esse essencial é o campo onde os 
impulsos de um se encontram com os impulsos 
do outro. (…)
[5ª feira – 21h00 - Peça de Teatro a divulgar opor-
tunamente.]

Visitas

Visita nº 9
25 de janeiro (Sábado) 

Casa dos Patudos e Quinta da Lagoalva de Cima 
A Casa dos Patudos foi residência de José Rel-
vas (...) desde os finais do século XIX até 1929, 
data da sua morte.(...) Museu de Alpiarça, en-
contra-se uma rica e vasta colecção composta 
por pintura, escultura e artes decorativas. (…)
Quinta da Lagoalva de Cima
(…) Visita à Adega, Cavalariça, Picadeiro e Ca-
pela com prova de 3 vinhos acompanhados com 
produtos regionais.

Visita nº 10
8 de fevereiro (Sábado) 

E.B. Raul Lino e Palácio da Ajuda 
Manhã: A Escola EB1 de Alcântara (...) projetada 
pelo arquiteto Raul Lino (1879-1974). O interior 
da escola é rico em azulejos, pinturas (tem um 
mural sob o tema “A Indústria de Alcântara) e 
frescos decorativos representando cenas rurais 
com animais e plantas.
Tarde: Visita guiada ao Palácio da Ajuda (…)

Visita nº 11
7 de março (Sábado) 

Setúbal - Entre o Estuário e a Cidade
-“Rota Pontal de Musgos” passeio de barco 
com o Mira Sado “ao sabor das Marés”
- Visita ao moinho de Maré da Mourisca; ao Mu-
seu do Trabalho Michel Giacometti; ao centro 
de interpretação do Roaz; à Mercearia Confian-
ça de Troino.
Numa zona de navegação especial, onde a in-
fluência natural das marés é fundamental para 
navegar pelos estreitos canais deste local. (…)
(…) O Museu do Trabalho Michel Giacometti 
dedica-se dominantemente ao património in-
dustrial e ofícios urbanos ligados ao comércio, 
serviços e às antigas fábricas de conserva e li-
tografias sediadas no concelho de Setúbal, (…)
(…) Na Mercearia Confiança de Troino, atual-
mente cafetaria, … mantém-se tudo como em 
1926 (…)

Visita nº 12
13 de março (6ª feira) 

Exposição Meet Vincent van Gogh Experience 
– Lisboa – Desenvolvida por especialistas do 
prestigiado Van Gogh Museum, em Amesterdão, 
Meet Vincent van Gogh é uma experiência úni-
ca, que permite a todos conhecer o Homem por 
trás da obra. (…)

Visita nº 13
21 de março (sábado) 

Castelo de Vide e Marvão
(…) Castelo de Vide, que cresceu à sombra de 
uma função estratégica militar, deu lugar a uma 
vila única que conseguiu fundir, como mais ne-
nhuma, as heranças cristã e judaica, nobre e 
serrana. (…)
(…) O Castelo de Marvão foi uma fortificação 
estratégica de detenção, orientada para a fron-
teira (…) A sua inserção estratégica é clara: faz 
parte da primeira linha de detenção, pós Tratado 
de Alcanizes (…)

Visita nº 14
9 e 10 de maio (sábado e domingo) 

Na raia de Espanha - Vilar Formoso - Fronteira 
da Paz 
Memorial que recorda as histórias reais de 
pessoas que passaram por aqui no seu caminho 
para a Liberdade.
Assinalando o período dramático que foi a II 
Grande Guerra, a Câmara Municipal de Almeida, 
decidiu criar o Centro de Interpretação Vilar For-
moso Fronteira da Paz aproveitando uns antigos 
armazéns ferroviários próximos da estação por 
onde a maior parte dos refugiados entrou em 
Portugal. (…)
(…) Belmonte e o seu Museu Judaico
O primeiro espaço em Portugal dedicado à his-
tória do judaísmo.É considerado um dos 50 me-
lhores do mundo (…)
Almeida
(…) O Museu Histórico-Militar de Almeida é 
um espaço interactivo e multimédia em que se 
reconstitui a História de Portugal desde a época 
medieval até à era contemporânea, com espe-
cial destaque para as Guerras Peninsulares, a 
invasão e o cerco de Almeida.(…)
Castelo Novo
A existência da povoação aparece comprovada 
documentalmente desde os primeiros tempos da 
Nacionalidade. (…)

Visita nº 15
23 de maio (sábado) 

Por Cumeadas e Terras de Montejunto e Real 
Fábrica do Gelo 
Caminhada acessivel pela serra de Montejunto, 
visita ao centro interpretativo da serra de monte-
junto e à Real fabrica do gelo. (…)
(…) O complexo da Real Fábrica do Gelo foi 
considerado por inúmeros especialistas interna-
cionais “como um caso único pela originalidade 
das suas estruturas e pelo razoável estado de 
conservação”. (…)

[Ortografia de acordo com as publicações dos autores]



3. O pagamento da inscrição destina-se a 
custear parte das despesas de organiza-
ção. 
4. No caso de não ter vaga em alguma 
das Jornadas pretendidas, o professor/
educador será informado por escrito e ser-
-lhe-á devolvida a importância paga no ato 
da inscrição.
5. Não haverá lugar à devolução do pa-
gamento da inscrição por motivo de desis-
tência. 
6. Custos adicionais (transporte, refeições, 
estadia, materiais, etc.) serão acrescidos 
ao custo da inscrição na Jornada. 
7. No que se refere às Jornadas que impli-
quem custos acrescidos, estes serão devol-
vidos desde que o sócio comunique a sua 
desistência, sempre devidamente justifica-
da, com pelo menos 15 dias de antecedên-
cia e haja outro sócio em lista de espera 
que o possa substituir. 
8. O SPGL não se responsabiliza por qual-
quer acidente que possa ocorrer. 

9. Em todas as Jornadas, serão entregues 
aos participantes uma ficha de presença, 
um certificado de frequência/participação 
e um inquérito de avaliação que deverá ser 
devolvido no final de cada Jornada. 
10. Poderão ainda participar, nas visitas, 
familiares ou outros acompanhantes dos 
sócios, nas mesmas condições destes. Estas 
inscrições ficam condicionadas à existência 
de vagas.
11. Os interessados devem inscrever-se na 
Sede do Sindicato ou preencher uma ficha 
de inscrição e enviá-la, junto com o respe-
tivo pagamento, até 15 dias antes da Jor-
nada, para:
Sindicato dos Professores 
da Grande Lisboa 
Rua Fialho de Almeida, Nº 3 – 1070-128 
Lisboa
- E-mail: drlisboa@spgl.pt
- Fax: 213819197
Podem ser obtidas informações pelo tele-
fone: 213819177 ou utilizando para esse 
efeito o e-mail:drlisboa@spgl.pt

1. As Jornadas destinam-se a:
1º - Sócios do SPGL e de outros Sindicatos 
membros da FENPROF e professores/edu-
cadores que, entretanto, procedam à sua 
sindicalização.
2º - Professores/Educadores não sócios. 
2. Cada participante paga de inscrição, 
por Jornada, a seguinte quantia:
- 3,50€ sócios e os professores/educado-
res que, entretanto, procedam à sua sindi-
calização.
- 26,00€ não sócios. 

FICHA DE INSCRIÇÃO Jornadas Pedagógicas 2020
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REGULAMENTO

 Nota: informações mais detalhadas em  
http://www.spgl.pt/Jornadas Pedagógicas | facebook: SPGL - Jornadas Pedagógicas da DR de Lisboa

Ficha de Inscrição . Jornadas Pedagógicas 2020 

259/2019 

 

Nº de entrada    Sindicato   Sócio   nº     Não sócio  

Familiar/acompanhante  de (nome do sócio(a)   

Nome   

Morada   

Localidade   CP  -  

Tel:   Tm:   E-mail   

Escola   

Situação Profissional: Quadro/efetivo    Contratado    Aposentado    Grau de ensino:     Particular    Público  

Ações/Visitas em que pretende participar (assinalar o nº da ação/visita): 

nº nº nº nº nº nº nº 
 

(*) Visita nº 14 Na raia de Espanha – Vilar Formoso – Fronteira da Paz                    Quarto: individual              duplo          com   

_____________________________________________________________________________________________________________ 

PAGAMENTO: 
Transf Bancária  [IBAN: PT50 0036 0103 99100005430 42 (Montepio Geral) - enviar comprovativo transf. bancária juntamente com ficha de inscrição] 
Cheque   Cheque nº_________________________________ Banco  
Numerário    Vale Postal    
Valor ___________ €  [por extenso] ( ) 
 

NOTA: Indicar o seu IBAN para eventual devolução, caso a(s) inscrição(ões) não seja(m) aceite(s). 
IBAN:  
 
Enviar, juntamente com o comprovativo de pagamento, para: 
. Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, Rua Fialho de Almeida, 3 - 1070-128 Lisboa; . E-mail: drlisboa@spgl.pt; . Fax: 213819197 
 

 Inscrição por cada Jornada: Sócios do SPGL ou de outros Sindicatos da FENPROF - 3,50€; Não Sócios - 26€ 
(*) Visita nº 14 Na raia de Espanha – Vilar Formoso – Fronteira da Paz: o pagamento pode ser feito por 3 tranches e impreterivelmente até ao dia 30 de 

março. Os acompanhantes são automaticamente aceites. Os acompanhantes têm que preencher uma ficha de inscrição e assinalar com uma cruz em 
Familiar/acompanhante , escrevendo o nome do sócio(a). Se escolherem quarto duplo basta a sócia(o) colocar a cruz no duplo. Se optarem por quarto 
individual cada um coloca uma cruz no individual. Nesta Visita a data limite da inscrição é até ao dia 31 de janeiro de 2020. 

 

Ficha de Inscrição . Jornadas Pedagógicas 2020 

259/2019 

 

Nº de entrada    Sindicato   Sócio   nº     Não sócio  

Familiar/acompanhante  de (nome do sócio(a)   

Nome   

Morada   

Localidade   CP  -  

Tel:   Tm:   E-mail   

Escola   

Situação Profissional: Quadro/efetivo    Contratado    Aposentado    Grau de ensino:     Particular    Público  

Ações/Visitas em que pretende participar (assinalar o nº da ação/visita): 

nº nº nº nº nº nº nº 
 

(*) Visita nº 14 Na raia de Espanha – Vilar Formoso – Fronteira da Paz                    Quarto: individual              duplo          com   

_____________________________________________________________________________________________________________ 

PAGAMENTO: 
Transf Bancária  [IBAN: PT50 0036 0103 99100005430 42 (Montepio Geral) - enviar comprovativo transf. bancária juntamente com ficha de inscrição] 
Cheque   Cheque nº_________________________________ Banco  
Numerário    Vale Postal    
Valor ___________ €  [por extenso] ( ) 
 

NOTA: Indicar o seu IBAN para eventual devolução, caso a(s) inscrição(ões) não seja(m) aceite(s). 
IBAN:  
 
Enviar, juntamente com o comprovativo de pagamento, para: 
. Sindicato dos Professores da Grande Lisboa, Rua Fialho de Almeida, 3 - 1070-128 Lisboa; . E-mail: drlisboa@spgl.pt; . Fax: 213819197 
 

 Inscrição por cada Jornada: Sócios do SPGL ou de outros Sindicatos da FENPROF - 3,50€; Não Sócios - 26€ 
(*) Visita nº 14 Na raia de Espanha – Vilar Formoso – Fronteira da Paz: o pagamento pode ser feito por 3 tranches e impreterivelmente até ao dia 30 de 

março. Os acompanhantes são automaticamente aceites. Os acompanhantes têm que preencher uma ficha de inscrição e assinalar com uma cruz em 
Familiar/acompanhante , escrevendo o nome do sócio(a). Se escolherem quarto duplo basta a sócia(o) colocar a cruz no duplo. Se optarem por quarto 
individual cada um coloca uma cruz no individual. Nesta Visita a data limite da inscrição é até ao dia 31 de janeiro de 2020. 

 


