
Apresentação realizada em colaboração com Cláudia Malafaya, Coordenadora PTE do Agrupamento Vertical de Escolas de Leça da Palmeira / Stª Cruz do Bispo 





1.1. O que certifica?

Os  conhecimentos  adquiridos  pelo  docente  que  lhe  permitem  uma  utilização 
instrumental das TIC como ferramentas funcionais no seu contexto profissional.



1.2. A quem pode ser atribuído? 

1.2.1. Ao docente em  resultado da validação de  competências profissionais que 
reúna um dos seguintes requisitos:

i.Habilitação para leccionar o grupo o 550.

ii.Desempenho do cargo de coordenador de TIC.

iii.Responsável pela componente pedagógica ou pela componente técnica do PTE.



1.2. A quem pode ser atribuído? 

1.2.2.  Ao  docente  em  resultado  da  validação  de  competências  associadas  que 
reúnam um dos seguintes certificados:

i.Diploma de bacharelato, licenciatura ou equiparado, pós‐graduação, mestrado ou 
doutoramento na área de estudo de Informática (48); 

ii.    Certificado  de  formador  em  TIC  emitido  pelo  CCPFC  para  as  áreas  ‐ A40 
(Informática), B15  (Tecnologia e Comunicação Educativa) ou C15  (Tecnologias Educativas  ‐
Informática / Aplicação da Informática); 

iii.    Certificado ou diploma de um dos cursos seguintes: Mac OS X, iWork ou iLife, 
da  Apple; IT  Essentials,  CCent,  CCNA  ou  CCNP,  da  Cisco  Systems; European 
Computer Driving Licence, da ECDL Foundation; LPIC 1, LPIC 2 ou LPIC 3, do Linux 
Professional  Institute; Microsoft Digital Literacy, Microsoft Windows ou Microsoft 
Office,  da  Microsoft; Oracle  Database  ou  Oracle  Application  Express,  da 
ORACLE; Open Office, Star Office ou OpenSolaris, da Sun Microsystems. 



1.2. A quem pode ser atribuído?

1.2.3.  Ao  docente  em  resultado  do  reconhecimento  de  percurso  formativo 
correspondente a uma das seguintes situações:

I.Tenha frequentado acções no domínio das TIC, com aproveitamento, acreditadas 
pelo CCPFC, correspondentes a um total mínimo de 50 horas, entre 1 de Janeiro de 
2000 e 31 de Agosto de 2009; 

II.Tenha  frequentado,  com  aproveitamento,  um  dos  cursos  de  formação  TIC  de 
Nível 1 (Ver ponto 1.3); 

III.Tenha  frequentado,  com  aproveitamento,  os  dois  cursos  de  formação  TIC  de 
Nível 2 obrigatórios (Ver ponto 2.3 ).



1.3. Que formação está associada à certificação Nível 1?

Os cursos Competências digitais (Nível 1). Esta formação é composta por um dos 
cursos de formação alternativos, de 15 horas de duração, seguintes:

Nota: Em 2010 a realização destes cursos não será financiada em nenhum dos programas de formação a desenvolver.



1.4. Que implicações tem na carreira ou no sistema de 
avaliação de desempenho?

Estes cursos relevam para a progressão na carreira nos termos do n.º 3 do art.º 14 
do RJFCP. Outras eventuais implicações a existirem, não foram ainda especificadas 
pela tutela. 



1.5. Como se obtém? 

Acedendo ao [Portal das Escolas] e apresentando requerimento na aplicação que aí
se encontra para o efeito, seguindo os passos seguintes:

. Passo 1 
O docente deve autenticar‐se no Portal das Escolas em "Área Pessoal" indicando o seu nome de utilizador e 
palavra‐chave. Se ainda não estiver registado neste portal deverá fazê‐lo em "Registo". Neste caso terá que 
indicar o código e‐Professor (o mesmo que foi utilizado para a aquisição de computadores portáteis no âmbito 
do Programa e‐escola), o número de identificação fiscal, a palavra‐chave que entender, endereço de correio 
electrónico, para além de outros dados de confirmação. No caso de ainda não o possuir o código e‐Professor 
deverá solicitá‐lo nos serviços administrativos da escola onde exerce funções.

. Passo 2 
Após ter sido efectuado a autenticação, o docente deverá seleccionar o separador "Certificação" e neste a 
Oferta "Competências TIC".

. Passo 3 
De seguida o docente terá de seleccionar o nível de certificação pretendido. Para o caso, Nível 1 ‐ Certificado de 
Competências Digitais.



. Passo 4 
O docente deverá agora optar pela modalidade de certificação pretendida ‐ Certificação por validação de 
competências profissionais, Certificação por validação de competências associadas ou Certificação por 
reconhecimento de percurso formativo.

. Passo 5 
O docente deverá seleccionar de seguida a fundamentação pretendida para a certificação.

. Passo 6 
Neste passo é apresentada uma página com o resumo da informação seleccionada permitindo efectuar uma 
validação da informação antes de submeter o pedido de requerimento. Depois de realizadas alterações, se 
necessário, o pedido está pronto a ser submetido clicando em "Submeter pedido”.



‐ Após a apresentação do requerimento, pela via referida, o director do 
agrupamento de escolas ou escola não agrupada em que se encontre em 
exercício de funções procederá, num prazo de 15 dias, à verificação do 
cumprimento dos requisitos de certificação com base nos elementos do processo 
individual do docente, emitindo, na aplicação, parecer favorável ou desfavorável. 
Poderá haver lugar a um parecer adicional. Se o processo individual do docente não 
estiver disponível no estabelecimento de ensino onde exerce funções, o respectivo 
director solicita parecer ao director do estabelecimento de ensino onde se encontre 
o processo. 

‐ Face ao parecer do director do agrupamento de escolas ou escola não agrupada o 
director do CFAE_Matosinhos decide pela atribuição ou não do certificado. No 
caso do director do CFAE_Matosinhos decidir pela não atribuição do certificado 
elabora a respectiva proposta de decisão que submete a audiência prévia do 
interessado, podendo este pedir a reanálise do processo. Após a reanálise o director 
do CFAE_Matosinhos decide pela atribuição ou não do certificado.



2.1. O que certifica?

Os conhecimentos adquiridos pelo docente que o habilitam a  integrar as TIC nas 
suas práticas, explorando‐as como recurso pedagógico e didáctico e mobilizando‐as 
para o desenvolvimento de estratégias de ensino, numa perspectiva de melhoria da 
qualidade do processo de aprendizagem dos alunos.



2.2. A quem pode ser atribuído? 

Aos docentes em resultado de uma das seguintes modalidades de reconhecimento 
de competências adquiridas: 

a)Por  reconhecimento  de  percurso  formativo,  atribuível  ao  docente  que  tenha 
frequentado,  com  aproveitamento,  os  quatro  cursos  de  formação  contínua  que 
compõem o nível 2 de formação em competências TIC (Ver ponto 2.3); 
b)Na  sequência  da  avaliação  positiva  de  portefólio  digital que  ateste  a 
aprendizagem no domínio pedagógico das TIC, em termos a definir por despacho 
(ainda não publicado).



2.3. Que formação está associada à certificação Nível 2? 

Os  cursos  Competências  pedagógicas  e  profissionais  com  TIC  (Nível  2).    Esta 
formação  é composta  por  dois  cursos  de  formação  obrigatórios  e  dois  cursos  de 
formação opcionais, acreditados junto do CCPFC.  Duração de cada curso: 15 horas.

(1) 
Língua Portuguesa;
Matemática; 
Línguas Estrangeiras;
Humanidades e Ciências 
Sociais;  
Artes e Expressões;
Ciências Experimentais;
Educação Pré‐Escolar e  
1.º ciclo do Ensino 
Básico.

Nota: Em 2010 só se realizarão com financiamento, em Junho, Julho e Setembro, os cursos que se encontram destacados, 
tendo como público‐alvo 30% dos docentes de cada grupo de recrutamento de cada agrupamento de escolas e escolas não 
agrupadas do concelho de Matosinhos. Os critérios de selecção para esta formação ficarão a cargo do respectiva direcção.



2.4. Que implicações tem na carreira ou no sistema de 
avaliação de desempenho? 

Todos os cursos referenciados, para além de integrarem este sistema de formação, 
relevam  para  efeitos  da  progressão  na  carreira  no  âmbito  das  ciências  de 
especialidade que  constituam matéria  curricular nos  vários  níveis de  educação  e 
ensino  (art.º 5 do RJFCP), com excepção dos que  se encontram assinalados  com 
asterisco que apenas relevam para a progressão na carreira nos termos do n.º 3 do 
art.º 14  do  RJFCP.  Outras  eventuais  implicações  a  existirem,  não  foram  ainda 
especificadas pela tutela.



2.5. Como se obtém? 

O  requerimento  para  atribuição  de  certificado  Nível  2  ainda  não  se  encontra 
disponível na plataforma do Portal das Escolas.



3.1. O que certifica?

Os  conhecimentos  adquiridos  pelo  docente  que  o  habilitam  a  inovar  práticas 
pedagógicas com as TIC, a gerir as suas experiências e reflexões numa perspectiva 
investigativa e num sentido de partilha e colaboração com a comunidade educativa.



3.2. A quem pode ser atribuído? 

Aos docentes portadores de diplomas de mestrado ou doutoramento na área de 
educação e formação das Ciências da Educação (142), de acordo com a classificação 
nacional  das  áreas  de  educação  e  formação,  nos  termos  a  definir  por  despacho 
(ainda não publicado).



3.3. Que implicações tem na carreira ou no sistema de 
avaliação de desempenho?

Eventuais implicações a existirem, não foram ainda especificadas pela tutela.



3.4. Como se obtém? 

O  requerimento  para  atribuição  de  certificado  Nível  3  ainda  não  se  encontra 
disponível na plataforma do Portal das Escolas.




