
Educação Intercultural em Contexto Escolar
Objetivo geral
Contribuir para a aquisição de conhecimentos e para 
a utilização de abordagens e estratégias pedagógi-
cas, no âmbito da educação intercultural em contexto 
escolar.

AÇÃO Nº 2 
8 e 15 de fevereiro 
(3ª feiras)17h00-20h00

Primeiros Socorros em contexto escolar 
Objectivos: 
• Desenvolver conhecimentos e competências em 
Suporte Básico de Vida Pediátrico, do European Re-
suscitation Council – ERC;
•Desenvolver conhecimentos e competências em Pri-
meiros Socorros em contexto escolar.

AÇÃO Nº 3 
22 de fevereiro e 15 de março 

(3ª feiras)16h30-19h30
Implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018 
no contexto atual da Educação Inclusiva

A presente formação tem como principal objetivo 
apresentar e analisar criticamente a concetualização 
do Decreto Lei n.º54/2018, para uma implementação 
e monitorização mais concertadas e ajustadas, das 
linhas orientadoras que suportam o atual enquadra-
mento jurídico da Educação Inclusiva nas escolas na-
cionais. A articulação entre constructos e abordagens 
práticas de resposta às necessidades apresentadas 
pelos alunos, em contexto de sala de aula.

AÇÃO Nº 4 Online 
7,9 e 14 de março 

(2ª  e 4ª feiras)17h00-19h00
Formações Modulares (E-mail, Internet e Word) 

WORD - Competências – chave/conteúdos

AÇÃO Nº 5
21  de março 

(2ª feira)16h30-19h30
Recursos pedagógicos para a educação inclusiva  
Objetivos: 
- Sistemas de comunicação aumentativa e alternativa: 
o que são, vantagens e desvantagens e potenciais 
utilizadores de SAAC (Sistema Aumentativo  e Alter-
nativo de Comunicação)
- Estratégias para a comunicação não verbal
- Ferramentas de acessibilidade digital
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AÇÃO Nº 1 Online
17 de janeiro 
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AÇÃO Nº 6
22 e 29 de março 

(3ª feiras)16h30-19h30
Oficina das Cores

Trabalhos relacionado com as cores formas, retra-
tando personagens na espectativa de criar e recriar 
contos e historias lúdicas. 
Adaptar todo o trabalho ao plano pedagógico relacio-
nado com vário temas abordados no plano de ensino 
para uma melhor compreensão do aqui e agora.
Era uma vez um bicho que virou …..

AÇÃO Nº 7
24 e 31 de março 

(5ª feiras)16h30-19h30
Workshop - Competências sócio emocionais 

em Contexto Educativo/Mindfulness
No contexto educativo é importante investir em pro-
gramas e práticas inovadoras para prevenir proble-
mas e promover competências socio emocionais, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento sau-
dável, o bem-estar e a saúde -mental das crianças 
e jovens e, de uma forma mais geral, dos adultos, 
designadamente dos professores.

AÇÃO Nº 8
20 e 27 de abril 

(4ª feiras)16h30-19h30
Técnica Vocal - Preparação Vocal | Colocação | 
Respiração | Articulação | Sensibilidade Auditiva
Estas aulas destinam-se a todos aqueles que quei-
ram aprender e trabalhar um pouco mais sobre a sua 
Voz falada ou mesmo cantada, desenvolvendo uma 
percepção espacial através dos sentidos e das emo-
ções.

VISITAS

                   Visita Nº 9
                      19  de fevereiro 

                         (sábado)10h30-18h00
Casa do Alentejo/ Casa Museu Medeiros e Almeida 
Casa do Alentejo – 10h00 às 12h30
Construído possivelmente nos finais do século XVII, 
o edifício onde hoje se encontra instalada a Casa do 
Alentejo sofreu profundas modificações no princípio 
do século XX.
Da sua história mais antiga pouco se sabe. Apenas 
que pertencia a uma família aristocrática – os Paes de 
Amaral (Viscondes de Alverca) – de quem adoptou o 
nome de Palácio Paes de Amaral ou Palácio Alverca, 
cuja propriedade vem até 1981.
Casa Museu Medeiros e Almeida – 15h30 às 18h00
O edifício que alberga a Casa-Museu Medeiros e Al-
meida foi mandado construir em 1896 por um advo-
gado lisboeta Augusto Vítor dos Santos, a obra fica a 

cargo do construtor Manuel Correia Júnior. 
Em 1943 a moradia é adquirida por António Medeiros 
e Almeida, que, após obras de remodelação, a trans-
forma na sua habitação mudando-se em 1946.

Visita Nº 10
12  de março 

(sábado) 9h30-22h00
Rota do Azeite e do Vinho Alentejano | CP 

- Visita cultural ‘Ruas com Historia’ a Vila de Ferreira 
do Alentejo;
- Almoço em restaurante local regional 
- Boas vindas no lagar de azeite alentejano.
. Visita ao lagar com prova de azeite.
- Visita à Herdade do Pinheiro com visita às vinhas e 
prova de vinhos.
. Lanche na Herdade Vale da Rosa.

Visita Nº 11
26  de março 

(sábado) 18h30-21h00
Caminhada noturna no Monsanto 

 Sinopse:
“Deixe-se levar pelos trilhos nocturnos do Parque Flo-
restal de Monsanto, o grande pulmão verde da Cida-
de de Lisboa. Em segurança, vamos procurar novas 
sensações, apelar ao olfacto e desafiarmos a audi-
ção. O que se esconde ou podemos ouvir no solo ou 
no meio do arvoredo? Talvez se descubra a cidade, 
ao longe, com as suas luzes e ruído contrastante.”

Visita Nº 12
30  de abril 

(sábado) 9h30-19h00
Setúbal - Entre o Estuário e a Cidade

Museu do Trabalho Michel Giacometti
 - Visita ao Museu do Trabalho Michel Giacometti
- “Rota Pontal de Musgos” passeio de barco com o 
Mira Sado “ao sabor das Marés”
- Visita ao moinho de Maré da Mourisca
- Visita ao centro de interpretação do Roaz/Casa 
Baía/Mercearia Troino

Visita Nº 13
28  de maio 

(sábado) 8h30-17h00
O Maravilhoso mundo do canto das aves

Caminhada na Lagoa de Albufeira - Workshop – 
sons das aves
“Observação de aves na Lagoa Pequena”
“O Espaço Interpretativo da Lagoa Pequena é um lo-
cal privilegiado para a observação de aves, sobretudo 
aves aquáticas que encontram aqui abrigo, alimento 
e habitat adequado para procriar. Deixe-se guiar por 
um especialista e venha descobrir mais sobre patos, 
galeirões, garças, o emblemático guarda-rios e mui-
tas outras espécies! “
Lagoa de Albufeira
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Nº Ação Dinamizador Público Alvo Dia Hora Local Nº 
Part. 

1 “Educação Intercultural em Contexto 
Escolar” (a) Sara Andrade Todos 17 de janeiro 

(2ª feira) 
16h00 às 

20h00 Online 20 

2 Primeiros Socorros em contexto Escolar (*) Nuno Lopes Todos 8 e 15 de fevereiro 
(3ª feiras) 

17h00 às 
20h00 Sede SPGL 25 

3 Implementação do Decreto-Lei n.º 54/2018 
no contexto atual da Educação Inclusiva (*) 

Sofia Santos 
Nídia Amorim 
Nelson Afonso 

Todos 
22 de fevereiro e 

15 de março 
(3ª feiras) 

16h30 às 
19h30 Sede SPGL 25 

4 Formações Modulares (E-mail, Internet e 
Word) (a) (*) Gil Carvalho Todos 7, 9 e 14 de março 

(2ª e 4ª feiras) 
17h00 às 

19h00 Online 30 

5 Recursos pedagógicos para a educação 
inclusiva Andreia Matos Todos 21 de março 

(2ª feira) 
16h30 às 

19h30  Sede SPGL 25 

6 Oficina das Cores (*) (b1) Marcos Pinheiro Todos 22 e 29 de março 
(3ª feiras) 

16h30 às 
19h30 Sede SPGL 15 

7 Workshop - Competências sócio emocionais 
em Contexto Educativo/Mindfulness (b) (*) Céu Lopes Todos 24 e 31 de março 

(5ª feiras) 
16h30 às 

19h30 Sede SPGL 20 

8 Técnica Vocal (*) Maria Radich Todos 20 e 27 de abril 
(4ª feiras) 

16h30 às 
19h30 Sede SPGL 15 

 
(a) Próximo da data da ação será enviado o link. 
(b) Material: Roupa confortável, colchão de ioga, zafu (almofada) (se possível). 
(b1) Trazer canetas coloridas. 
(*) Nas ações desdobradas o certificado de participação será entregue no último dia. 
 

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

9 Casa do Alentejo/ Casa Museu Medeiros e 
Almeida (1) Técnicos locais Todos 19 de fevereiro 

(sábado) 
10h00 às 

18h00  Casa do Alentejo 20 

10 Rota do Azeite e do Vinho Alentejano|CP (2) Técnicos locais Todos 12 de março 
(sábado) 

09h30 às 
22h00 CP - Gare Oriente(**) 25 

11 Caminhada noturna no Monsanto (c) Técnicos locais Todos 26 de março 
(sábado) 

18h30 às 
21h00 

Centro de Interpretação 
de Monsanto 25 

12 Setúbal - Entre o Estuário e a Cidade (3) Técnicos locais Todos 30 de abril 
(sábado) 

09h30 às 
19h00 Entrada principal do ZOO 40 

13 
“O Maravilhoso mundo do canto das aves” 
Caminhada na Lagoa de Albufeira - Workshop – 

sons das aves (4) 
Zé Veloso Todos 28 de maio 

(sábado) 
08h30 às 

17h00 Entrada principal do ZOO 40 

 

Inscrição por cada Jornada: Sócios do SPGL ou de outros Sindicatos da FENPROF - 3,50€; Não Sócios - 26€. 
 
(c) Convém que não tenham grandes dificuldades de locomoção ou se cansem com alguma facilidade. 
Dicas de sucesso e complementos: roupa e calçado prático, meias quentes, água em boa quantidade, um agasalho que possa ser despido facilmente e não perturbe a deslocação. 
Snacks. Chapéu (gorro?) e impermeável (este último a considerar consoante a previsão climatérica). Binóculos. 
(1) Valor total a pagar: 10,50€ (inscrição, visita guiada) – Almoço livre. 
(2) Valor total a pagar: 58,00€ (inscrição, viagem em comboio Intercidades em 2ª classe, transfer, almoço, lanche, provas de vinho e azeite, guia, visitas e seguro de acidentes 
pessoais). (**) Gabinete apoio ao cliente. 
(3) Valor total a pagar: 38,50€ (inscrição, transporte, museus, passeio de barco e almoço) 
(4) Valor total a pagar: 36,00€ (inscrição, transporte, Workshop e almoço). Deve levar roupa e calçado apropriado para a caminhada. Aluguer de binóculos no dia - 1€/cada 
(opcional). 
 
Notas: 
 O acompanhante nas visitas paga o mesmo que o sócio. 
 De acordo com as alterações legislativas decorrente do estado de pandemia o regime de frequência das jornadas poderá ser alterada. 
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(b1) Trazer canetas coloridas. 
(*) Nas ações desdobradas o certificado de participação será entregue no último dia. 
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Snacks. Chapéu (gorro?) e impermeável (este último a considerar consoante a previsão climatérica). Binóculos. 
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 De acordo com as alterações legislativas decorrente do estado de pandemia o regime de frequência das jornadas poderá ser alterada. 
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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/educadores 
que, entretanto, procedam à sua 
sindicalização.
- 26,00€ não sócios. 

3.  O pagamento da inscrição destina-se a 
custear parte das despesas de organização. 

4.  No caso de não ter vaga em alguma das 
Jornadas pretendidas, o professor/educador 
será informado por escrito e ser-lhe-á devol-
vida a importância paga no ato da inscrição. 

5.  Não haverá lugar à devolução do 
pagamento da inscrição por motivo de 
desistência. 

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 devolvi-
dos desde que o sócio comunique a sua 
desistência, sempre devidamente justificada, 
com pelo menos 15 dias de antecedência 
e haja outro sócio em lista de espera que o 
possa substituir.  

8.  O SPGL não se responsabiliza por 
qualquer 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 
de preferência online, no site do sindicato 
www.spgl.pt, ou preencher uma ficha de 
inscrição e enviá-la por email ou correio. 
Em ambos os casos deverá enviar junto o 
respetivo comprovativo de pagamento, 
até 15 dias antes da Jornada, para:
Sindicato dos Professores 
da Grande Lisboa 
Rua Fialho de Almeida, Nº 3 – 1070-128 
Lisboa
• E-mail: drlisboa@spgl.pt

Podem ser obtidas informações pelo 
telefone: 213819177 ou utilizando para esse 
efeito o e-mail: drlisboa@spgl.pt

Nota: informações mais detalhadas em  
• http://www.spgl.pt/Jornadas Pedagógicas
• facebook: SPGL - Jornadas Pedagógicas 
da DR de Lisboa
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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     Nº  
 
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; . ou 

preencher online a partir da página www.spgl.pt/jornadaspedagógicas e enviar comprovativo de pagamento por email ou CTT. 
 

REGULAMENTO


