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CCPFC/ACC-118412/22
Curso de Formação
25 horas
Raquel Elis Gonçalves Florença Reis
Educadores de Infância. A presente ação releva para efeito de progressão em carreira 
na dimensão científica e pedagógica.
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1. A Construção do Projeto Curricular de Grupo – Enquadramento teórico.
2. O Papel do/a educador e da criança no desenvolvimento do currículo.
3. Caracterização inicial /avaliação diagnóstica.
4. Explicitar as intenções pedagógicas.

•Planear a metodologia de trabalho
•Prever a organização do ambiente educativo
•Prever o trabalho em equipa
•Prever o trabalho com pais e comunidade

5. A apresentação de projetos e planificações.
6. Planear e avaliar o projeto ao longo do ano letivo.
7. Prever a avaliação do Projeto Curricular de Grupo.
8. Partilha /reflexão conjunta acerca do processo formativo.

Avaliação final de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Início: 31.jan/2023 | Fim:  23.fev/2023

Plataforma zoom e classroom. Conta gmail.

Por ordem de inscrição.
Até 25 de janeiro. Limitadas a 15 formandos. Inscrições online através de link divulgado 
via email e de acordo com as instruções aí constantes.

€ 10  por formando a pagar após confirmação por email de que teve vaga na 
turma. O pagamento deve ser feito por transferência bancária para a conta 
PT50003506710000319073016 e enviado o comprovativo, devidamente identificado, 
para spzc.secretariado@spzc.pt ou pessoalmente numa das delegações do SPZC.
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Construir o projeto curricular de grupoCfcentro de formação

AÇÃO DE FORMAÇÃO ONLINE

Importante: É obrigatório ter conta GMAIL para a realização dos trabalhos desta 
ação de formação. Se não tem conta gmail deve providenciar a sua criação, para 
poder ser aceite a sua inscrição.


