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1 – Introdução 

 

O plano de formação anual concretiza a política de formação do Agrupamento e 

explicita as prioridades e iniciativas a desenvolver, conforme o cronograma específico. 

Tem como destinatários os Recursos Humanos de todos os setores profissionais, 

bem como os Pais e Encarregados de Educação dos alunos. 

Este plano de formação pretende dar um contributo decisivo na promoção de 

um ensino de qualidade, pretende ainda ser um espaço de cruzamento das prioridades de 

formação consagradas no projeto educativo do agrupamento e as novas posturas de 

todos os agentes educativos no processo de aprendizagem. 
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2 – Enquadramento Jurídico-normativo do Plano de Formação  

 

1 – A Lei de bases do sistema educativo refere nos artigos 33º, 34º e 35º 

sinaliza a importância da formação para pessoal Docente e Não Docente. 

 

2 – O despacho n.º 18038/2008 de 4 de julho valoriza a importância da 

formação, nomeadamente no que concerne ao processo de ensino – aprendizagem e à 

consequente melhoria dos resultados escolares. 

 

3 – Decreto-Lei n.º 1137/2012 de 2 de julho: 

- Alínea b) do n.º 2 do artigo 20º - Compete ao Diretor ouvido o Conselho 

Pedagógico aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não 

docente, ouvido também, no último caso o Município. 

- Alínea d) do artigo 137/2012 de 2 de julho – compete ao Conselho 

Pedagógico elaborar e aprovar o plano de formação e atualização do pessoal docente. 

 

4 – Decreto-Lei n.º 41/2012 de 21 de fevereiro: 

- No artigo 6.º, nº 1, define o direito à informação e formação do pessoal 

docente; 

- No artigo 15º define os objetivos da formação contínua; 

- O artigo 16º na mesma matéria, enquadra a realização da formação 

contínua nos planos de formação elaborados pelos Agrupamentos; 

- O artigo 37º: 

2 – O reconhecimento do direito à progressão ao escalão seguinte 

depende da verificação cumulativa dos seguintes requisitos: 

c) Da frequência, com aproveitamento, da formação contínua ou de 

cursos de formação especializada, pelos docentes em exercício efetivo de funções em 

estabelecimentos de ensino não superior durante, pelo menos, metade do ciclo 

avaliativo, num local não inferior a: 

i) 25 horas, no 5º escalão da carreira docente; 

ii) 50 horas nos restantes escalões da carreira docente. 
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 A progressão ao escalão seguinte opera-se nos seguintes momentos: 

a) A progressão aos 2º, 3º, 4º, 6º, 8º, 9º e 10º escalões opera-se na data 

em que o docente perfaz o tempo de serviço no escalão, desde que 

cumprido os requisitos de avaliação do desempenho, incluindo 

observação de aulas quando obrigatório e formação contínua 

previstos nos números anteriores, sendo devido o direito à 

remuneração correspondente ao novo escalão a partir do 1º dia do 

mês subsequente a esse momento e reportado também a essa data; 

b) A progressão aos 5º e 7º escalão opera-se na data em que o docente 

obteve vaga para progressão, desde que tenha cumprido os requisitos 

de avaliação do desempenho, incluindo observação de aulas quando 

obrigatório e formação contínua previstos nos números anteriores, 

sendo devido o direito à remuneração correspondente ao novo 

escalão a partir do 1º dia do mês subsequente a esse momento e 

reportado também a essa data. 

 

5 – Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro: 

- Alínea c) do nº 2 do artigo 21º Avaliação final (Procedimento de avaliação 

do desempenho) 

1 - A classificação final correspondente ao resultado da média ponderada 

das pontuações obtidas nas três dimensões de avaliação, previstas no artigo 4º 

2 – Para efeitos do disposto no número anterior são consideradas as 

seguintes ponderações: 

c) 20% para a dimensão formação contínua e desenvolvimento 

profissional. 

- Alínea c) do artigo 22º Critérios de desempate (Procedimento de 

avaliação do desempenho) 

Quando, para os efeitos previstos no artigo anterior, for necessário 

proceder ao desempate entre docentes com a mesma classificação final 

na avaliação de desempenho relevam, sucessivamente, os seguintes 

critérios: 

c) A Classificação obtida na dimensão formação contínua e 

desenvolvimento profissional; 
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3 – Enquadramento nos documentos estruturadores 

 

Em conformidade com o Projeto Educativo do Agrupamento – P.E.A. (2014-

2017), as prioridades formativas definidas para o Pessoal Docente assentam na 

concretização do Projeto “Comunidades de aprendizagem e partilha”. As metas 

curriculares que atingem praticamente todos os grupos disciplinares desafiam-nos a 

aprofundar a fase 1, concluída no ano anterior na maioria dos grupos disciplinares. 

Ao nível do pessoal não docente consideram-se áreas formativas prioritárias as 

elencadas no P.E.A. destinadas a assistentes técnicos e assistentes operacionais. 

Ao nível da oferta formativa para pais e encarregados de educação foram 

considerados os princípios plasmados em formas de articulação com a comunidade, 

ponto 8 do P.E.A. . Também Os Planos Anuais de Atividades comtemplam diferentes 

propostas destinadas a este público-alvo. 

 

4 – Equipa responsável pela formação 

 

A equipa responsável pelo plano é a estrutura interdepartamental, secção do 

Conselho Pedagógico e considera algumas preocupações fixadas nos procedimentos 

estratégicos do Agrupamento: 

 

� Melhoria do desempenho do departamento; 

� Melhoria dos resultados escolares em cada grupo disciplinar; 

� Evolução das qualificações associadas à melhoria do desempenho docente; 

 

Destacam-se alguns indicadores inerentes ao plano de formação: 

� Conceção da ação; 

� Organização e gestão da formação; 

� Coordenação do processo – dossiers dos formandos.  
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5 – Descrição das situações identificadas 

 

O Conselho Pedagógico organiza os processos e necessidades referentes à 

gestão da formação como constituinte de práticas articuladoras que darão sentido aos 

objetivos traçados. 

A relação dinâmica do Agrupamento com o seu plano estratégico conduz à 

necessidade permanente de objetivos e políticas que permitam uma melhoria dos 

desempenhos profissionais. 

As necessidades de desenvolvimento do Plano de Formação, pretende 

aprofundar:  

� O desenvolvimento de níveis de comunicação interpessoal de adaptação do 

discurso professor – aluno; 

� Orientações para resultados; 

� O papel do professor na concretização dos objetivos do P.E.A.; 

� Desenvolvimento do trabalho de equipa no âmbito supervisão pedagógica  

 

6 – Objetivos gerais a atingir 

 

A política de formação do AVEPF constitui um vetor determinante no plano de 

desenvolvimento estratégico, marca reconhecida em sede de Conselho Pedagógico com 

o dossier “Supervisão Pedagógica”. 

Desocultamos os seguintes objetivos a atingir: 

a) O desenvolvimento de competências, individuais e coletivas necessárias à 

concretização dos objetivos estratégicos inscritos no P.E.A. 

b) Consolidar o avanço qualitativo resultante dos planos de formação 

anteriores. 

c) Articular as atividades formativas com o trabalho específico envolvendo a 

missão do Agrupamento e as áreas prioritárias de intervenção considerando 

como normal o alargamento ao meio familiar no âmbito do próprio 

contrato de autonomia. 

d) Desenvolver parcerias que promovam a formação de pessoal docente, não 

docente e famílias. 
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7 – Desenvolvimento interno da organização da formação 

O Agrupamento procura dinamizar ações de formação para todos os seus 

profissionais recorrendo aos seguintes recursos humanos: 

���� Professores habilitados; 

���� Técnicos especializados ligados ao setor envolvido; 

���� Docentes do Agrupamento; 

���� Centro de Formação; 

���� Parcerias institucionalizadas. 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 
Formador/ 

Calendarização 

 
 
1 – Trabalho 
colaborativo e 
inovador no âmbito 
da Matemática  
 

 

 
 
 

Pertinência 
 

Melhoria da qualidade e 
do sucesso no processo 
de ensino aprendizagem. 

Estratégias de ensino e avaliação 
coerentes com as metas visadas no 
sentido do sucesso das 
Aprendizagens; 
Operacionalização das metas  em 
contexto de em 
ensino/aprendizagem 

 
Oficina 

 
 

Grupos 230 e 500 
 

 
CFAEPPP 

Aprendizagens 
 

 
 
 
 

Branca Tedim 
(1ª fase) 

 
2014 

 
2 – Atividades 
laboratoriais no 
ensino das ciências 

 
Construção/ 
atualização de 
novos 
procedimentos 
de natureza 
didático 
pedagógico 

Atualizar materiais 
didáticos-pedagógicos 
que melhorem a 
Aprendizagem e 
promovam o sucesso 
educativo dos alunos. 

 

 
Elaboração /produção de materiais 
didáticos-pedagógicos: fichas de 
trabalho; vídeos didáticos; questão de 
aula; PowerPoint… 

 
Oficina 

 
Grupos 510, 520  

 
CFAEPPP 

 
Aprendizagens 

 
 
 
 
 

Paulo Gomes 
(1ª fase) 

 
2014 

 
 

3 - Trabalho 
colaborativo e 
inovador no âmbito 
do Matemática 

Abordagem dos 
conteúdos e a 
existência de 

novos conteúdos 
programáticos 

Melhorar a qualidade da 
intervenção e qualidade 
do sucesso dos alunos. 

Operacionalização das metas de 
aprendizagem no contexto do 
ensino/aprendizagem 
Partilha de saberes 

Oficina Grupo 110 Interno Aprendizagens 

 
Isilda Meneses 

Carla Leal  
Paula Leite 

(1ª fase) 
2014 

4 -Trabalho 
colaborativo e 
inovador no âmbito 
das Metas 
Curriculares do 
Português I 

Construção/ 
atualização de 

materiais 
didático 

pedagógico, de 
acordo com as 

Metas 
Curriculares 

Produzir e partilhar 
materiais 

----------- Oficina 
Grupos 200,210,220 

e 300 
----------- Aprendizagens 

 
Avelino 
Resende 
(1ª fase) 

 
2014 

7.1 – Formação de Pessoal Docente 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 
Formador/ 

Calendarização 

5 – Trabalho 
colaborativo e 
Inovador no âmbito 
das Línguas 

Pertinência e 
atualidade do 

tema 

 
Melhoria da qualidade e 
do sucesso no processo 
do Ensino 
 Aprendizagem das 
Línguas 
 

 
Estratégias de ensino e de avaliação, 
coerentes com as metas visadas, no 
sentido do sucesso das 
aprendizagens; 
Partilha documental 

Oficina Grupos 320 e 330 
CFAEPPP 

 
Aprendizagens 

 

 
Fátima Poças 

e 
Sílvia Santos  
2013/2014 

6 - Metas Curriculares 
da Geografia 
  
 

 
Pertinência e 
atualidade do 

tema 

 
Melhoria da qualidade e 
do sucesso no processo 
do Ensino 
Aprendizagem da 
Geografia 
 
 

Estratégias de ensino e de avaliação, 
coerentes com as metas visadas, no 
sentido do sucesso das 
aprendizagens; 
 
Operacionalização das metas de 
Aprendizagem no contexto do 
ensino/ aprendizagem. 

 
Oficina 

Grupo 420 
 

CFAEPPP 
 

 
Aprendizagens 

 

 
 

Ana Serôdio 
2014/2015 

7 - Trabalho 
colaborativo e 
inovador no âmbito 
do Matemática 

As alterações à 
abordagem dos 
conteúdos e a 
existência de 

novos conteúdos 
programáticos 

Melhorar a qualidade da 
intervenção e qualidade 
do sucesso dos alunos. 

Operacionalização das metas de 
aprendizagem no contexto do 
ensino/aprendizagem 
Partilha de saberes 

Oficina Grupo 110 Interno Aprendizagens 

 
Isilda Meneses 

Carla Leal  
Paula Leite 

(2ª fase) 
2014/2015 

8 -Trabalho 
colaborativo e 
inovador no âmbito 
das Metas 
Curriculares do 
Português II 

Construção/ 
atualização de 

novos 
procedimentos 

de natureza 
didático 

pedagógico, de 
acordo com as 

Metas 
Curriculares 

Produzir e partilhar 
materiais 

----------- Oficina 
Grupos 200,210,220 

e 300 
----------- Aprendizagens 

 
Avelino Resende 

(2ª fase) 
 

2014/2015 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

9 - Ação de 
Formação – “1º 
Socorros e 
Suporte Básico 
de Vida” 

Preparação para o 
Cumprimento da 
Meta 12- Aplicar 

medidas de 

suporte básico de 

vida, prevista no 
programa do 9.º 

Ano de 
escolaridade. 

Melhorar a prática do 
professor para favorecer a 
melhoria da qualidade do 
sucesso no processo de 
ensino/ aprendizagem; 
Cumprimento da Meta 
curricular 12, prevista no 
conteúdo programático de 
Ciências Naturais. 

Explicar a importância da Cadeia de 
Sobrevivência no aumento da taxa de 
sobrevivência em caso de paragem cardíaca 
súbita. 
Realizar o exame do paciente (adulto e 
pediátrico) com base na abordagem inicial do 
ABC (airway, breathing and circulation). 
Exemplificar os procedimentos de um correto 
alarme em caso de emergência. 
Executar procedimentos de suporte básico de 
vida (adulto e pediátrico) em manequins 
anatómicos, seguindo os algoritmos do 
Conselho Português de Ressuscitação. 
Exemplificar medidas de socorro à obstrução 
grave e ligeira da via aérea (remoção de 
qualquer obstrução evidente, extensão da 
cabeça, palmadas interescapulares, manobra de 
Heimlich, encorajamento da tosse). 
Demonstrar a posição lateral de segurança. 

(formação de um 
dia) 

Todos os 
Departamentos 

 
Universidade 

Católica 

 
 

Aprendizagens 
 

Educação para a 
Saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formador 
Externo 

 
2014/2015 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

 
10 - “Conceção, 
Pertinência, e 
Aplicação de 
Materiais didáticos 
pedagógicos” de 
acordo com as 
Metas Curriculares, 
para as aulas 
teóricas, de Físico-
química e Ciências 
Naturais * 

Construção/ 
atualização de novos 
procedimentos de 
natureza didático 
pedagógico, de acordo 
com as Metas 
Curriculares 

Atualizar materiais didáticos-
pedagógicos que melhorem a 
Aprendizagem e promovam o 
sucesso educativo dos alunos. 

 

Elaboração /produção de materiais 

didáticos-pedagógicos: fichas de 

trabalho; vídeos didáticos; questão de 

aula; PowerPoint… 

 

Oficina 

 

Grupos 510, 520  

 

CFAEPPP 

 

Aprendizagens 

 

 

 

 

 

Paulo Gomes 

(2ª fase) 

 

2014/2015 

 

 

11 - Como andar nas 

nuvens e 

supervisionar – 

colocar os recursos 

no ar sem tirar os 

pés do chão  

Armazenamento e 

partilha de recursos 

online 

Num sistema operacional 
disponível na Internet, a partir 
de qualquer computador e em 
qualquer lugar, pode-se ter 
acesso a informações, arquivos 
e programas num sistema 
único, independente de 
plataforma. O requisito 
mínimo é um computador 
compatível com os recursos 
disponíveis na Internet 

Os princípios de Cloud Computing  
 Conceito de Cloud Computing? A 
evolução de Cloud Computing  
Arquiteturas de Cloud Computing  
 Benefícios e limitações de Cloud 
Computing  
 
Utilizando o Cloud Computing  
Como os utilizadores irão aceder à 
Cloud  
-Armazenamento de recursos na Cloud 
Partilha de recursos na Cloud 
Utilização de dispositivos mobile com 
a Cloud  
 Gestão de Segurança e Identidade  
Riscos envolvendo a Cloud Computing 
e minimização de riscos  
Gestão de Identidade na Cloud 

Regime de e-

learning 
Todos AVEPF 

 Aprendizagens e 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Chicória 

 

 

2014/2015 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

   
 
12 -Tecnologia de 
Informação e 
Comunicação - Excel 

 

 

 

Atualização 

 

Criar condições para o 
desenvolvimento de estratégias 
no âmbito da integração das 
Novas Tecnologias nos contextos 
de aprendizagem em geral e na 
didática específica. 
Elaboração/Melhoramento de 
folha comum de registos de 
avaliação. 

Utilização das Novas 

Tecnologias em contextos 

de ensino/ aprendizagem 

escolar. 

Utilização das Novas 

Tecnologias para análise dos 

resultados dos alunos. 

 

Oficina 

 

 

Todos 

 

 

CFAEPPP 

 

 

Aprendizagens 

 

 

 

 

 

José Chicória 

 

2015/2016 

 

 
 
13 - Metas de 
aprendizagem na 
didática da Matemática  
 

 

 
 
 

Pertinência 
 

Melhoria da qualidade e do 
sucesso no processo de ensino  
aprendizagem. 

Estratégias de ensino e 
avaliação coerentes com as 
novas metas. 
Operacionalização das 
metas  em contexto de em 
ensino/aprendizagem 

 
Oficina 

 
 

Grupos 230 e 500 
 

 
CFAEPPP 

Aprendizagens 
 

 
 

Branca Tedim 
(2ª fase) 

 
2014/2015 

 

14- Trabalho 

Colaborativo e Inovador 

II 

 

Ausência de 

materiais específicos 

de preparação para a 

prova de Inglês 

Produzir e partilhar materiais  ------------- Oficina 

 

Grupos, 330 220 e 
320 

 

 

------------- Aprendizagens 

Fátima Poças 

Sílvia Santos  

2014/2015  

(2.ª fase) 

 

15 -Trabalho 

colaborativo e inovador 

no âmbito das Metas 

Curriculares do 

Português II 

Construção/ 

atualização de novos 

procedimentos de 

natureza didático 

pedagógico, de 

acordo com as Metas 

Curriculares 

Produzir e partilhar materiais ----------- Oficina 
Grupos 

200,210,220 e 300 
----------- Aprendizagens 

 

Avelino Resende 

(2ª fase) 

 

2014/2015 

16 - Dificuldades 

Específicas de 

Aprendizagem: Dislexia, 

Disgrafia, Disortografia. 

Sinalização de alunos 

com dificuldades 

específicas de 

aprendizagem 

 

Detetar precocemente casos de 
dislexia…. 
 

------------- Seminário 
Grupos 300, 330, 

210, 220 e 320 
 

------------- Aprendizagens 

 

 

Formador externo 

2015/2016 

 
17 - Gestão de Conflitos 
 
 

Problemas 
comportamentais 

Promoção do sucesso escolar e 
da cidadania 

------------- Oficina 
Comunidade 

educativa 
------------- 

Aprendizagens e 
Cidadania 

 
Sandra Nobre 

 
2014/2015 
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18 - Oficina de Energias 

Renováveis 

Abordar temáticas 

orientadas para atividades 

práticas em contexto de 

sala de aula, focalizadas no 

tema proposto 

Melhorar a aprendizagens dos 
alunos 

Energias renováveis: 

- solar; 

- eólica; 

- do mar; 

- geotérmica; 

- hídrica; 

- Biomassa.  

workshop Grupos 240 e 530 
Formador 

a designar 

Aprendizagens e 

Cidadania 

 

 

Formador 

Externo 

 

2015/2016 

19 - Trabalho colaborativo 

e inovador no âmbito da 

Matemática 

As alterações à abordagem 

dos conteúdos e a 

existência de novos 

conteúdos programáticos 

Melhorar a qualidade da 
intervenção e qualidade do 
sucesso dos alunos. 

Operacionalização das 

metas de aprendizagem no 

contexto do 

ensino/aprendizagem 

Partilha de saberes 

Oficina Grupo 110 Interno Aprendizagens 

 

Isilda Meneses 

Carla Leal  

Paula Leite 

(2ª fase) 

2014/2015 

20 - Metas de 

aprendizagem e 

orientações curriculares 

Articulação: Metas de 

aprendizagem e 

Orientações Curriculares. 

Favorecer condições para o 
sucesso escolar 
Facilitar a continuidade entre 
EPE e o 1º CEB 

 Operacionalização das 

metas de aprendizagem e 

orientações curriculares. 

 Planear processos e 

estratégias. 

Oficina Grupo 100 CFAPPP Aprendizagens. 

 

 

 

Dores Macedo 

 

2014/2015 

21 - Gestão 

comportamental em de 

sala de aula. 

A negociação e a gestão de 

conflitos. 

Educar para a cidadania. 
Relevar a importância da 
relação entre a escola e a 
família.  

O civismo, a moral e a 

ética. 

A relação professor/aluno 

na construção da 

cidadania. 

workshop Grupo 100 CFAPPP 
Aprendizagens. 

Cidadania. 

 

Formador 

Externo 

 

2015/2016 

22 - Aplicação da 
programação 
neurolinguística à 
promoção e educação para 
a saúde mental 

Aprofundar o 
  “Modelo de 
Comunicação”. 

Contribuir para a melhoria das 
aprendizagens 
Desenvolver conhecimentos 
que visam o sucesso escolar e 
educativo do aluno 

Programação 
neurolinguística 
Pressupostos e princípios 
básicos da PNL. 
Níveis Neurológicos. 

workshop Grupo 100 CFAPPP 
Aprendizagens. 

Cidadania. 

 
Formador 

Externo 

 

2015/2016 

Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 
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De acordo com o Projeto: Ensinar e Aprender: um novo olhar pedagógico 
Modalidade: Oficinas de Formação 

•••• Articulação com as propostas para o CFAE 
 

Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

23 - NEE - Metodologias e 
estratégias para deteção de 
problemas 

Proporcionar momentos 
de reflexão, partilha e 
debate sobre a prática 
pedagógica.  

Refletir proactivamente sobre 
as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. 
Identificar dificuldades e 
respostas de natureza 
institucional curricular e 
pedagógica face ás dificuldades 
de aprendizagem.    

Dificuldades de 
aprendizagem em 
contexto escolar. 
Definir um projeto de 
intervenção face ás 
dificuldades de 
aprendizagem dos alunos. 

Oficina Grupo 100 CFAPPP 
Aprendizagens 

Cidadania 

 
 

Clara Cunha  
 

2015/2016 

 
24 – Mediação de Conflitos 
 
 

Problemas 
comportamentais 

Promoção do sucesso escolar e 
da cidadania 

------------- Oficina Comunidade educativa __________ 
Aprendizagens e 

Cidadania 

 
Sandra Nobre 

 
2015/2016 

25 - Ação «Saúde em 
Contexto Escolar» 

Eixo2:Intervenção Familiar 
e Parental, preventiva da 
pobreza infantil 
- Saúde em contexto 
escolar 

Qualificar a atuação dos 
profissionais nos problemas de 
saúde mais frequentes nas 
crianças, em contexto escolar 
 
 

Prevenção de Acidentes 

6 horas 

Componente 

teórica/prática 

Professores  

Assistentes 

Operacionais 

Equipa de Saúde 

Escolar de Paços 

de Ferreira 

promovida pelo 

Contrato Local de 

Desenvolvimento 

Social+ Passos 

para Integrar 

Educação para a 

Saúde 

 

Dia 1 de 

setembro de 

2014 

26 - Programa PASSE 
Excesso de peso  
(obesidade) em crianças 
do 1º CEB 

Sensibilizar alunos, 
pais/encarregados de 
educação, Comunidade para os 
excessos alimentares; 
Promover a escolha de 
alimentos mais saudáveis 
 
 

Apresentação do 

Programa 

Passe 3  

Atividades lúdicas 

Oficina 

50h 

Ação 

creditada  

Professores 1ºCEB 

 Equipa de Saúde 

Escolar de Paços 

de Ferreira e 

Centro de 

Formação (CFPPP) 

Aprendizagens 

Cidadania 

Educação para a 

Saúde 

Dias 4 e 5 de 

setembro de 

2014 

27 - Saúde Oral 

 
-Contribuir para a 
prevenção de cáries e a 
higiene oral 
- Aumentar em 20% as 
crianças com 6 /12 anos 
livres de cáries. 

Reduzir- incidência e 
prevalência das doenças orais 
Melhorar – Conhecimentos e 
Comportamentos sobre Saúde 
Oral 
Promover – equidade na 
prestação de cuidados de 
saúde oral às crianças e jovens. 

Higiene oral 
Prevenção de cáries 
… 

Oficina 
 
25 h 
presenciais  
25h trabalho 
autónomo 

Pré (EPE) e 1º CEB 

Equipa de Saúde 
Escolar de Paços 
de Ferreira e 
Centro de 
Formação (CFPPP) 

Aprendizagens 
Cidadania 
Educação para a 
Saúde 

Datas ainda a 
definir 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

28 – A folha de cálculo 
como ferramenta de apoio 
na avaliação   

Aumento de 
conhecimentos 
para a utilização 

do excel  

 
 

Criar condições para o 
desenvolvimento de estratégias 
no âmbito da integração das 
Novas Tecnologias nos contextos 
de aprendizagem em geral e na 
didática específica. 
Elaboração/Melhoramento de 
folha comum de registos de 
avaliação. 

 

 

Utilização das Novas Tecnologias 

em contextos de ensino/ 

aprendizagem escolar. 

Utilização das Novas Tecnologias 

para análise dos resultados dos 

alunos. 

Oficina (25h)  
 

Professores dos 2º 
e 3º ciclos 

 
15 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

José Chicória 
 

Janeiro 
2017 

 
 

29 – Necessidade de 
atualização e 
aprofundamento de 
conhecimentos e novas 
práticas no âmbito da 
Educação Especial   

Aumento de 
conhecimentos e 
domínio de novas 

práticas no 
âmbito da 

Educação Especial  

Dotar os Professores  de mais 
competências no âmbito da 
Educação Especial 

 
 

A Educação Especial em contexto  

de ensino/ aprendizagem. 

 

Oficina (25h)  
 

Professores dos 2º 
e 3º ciclos 

 
 

20 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

Clara Cunha 
 

Fevereiro  
2017 

 

30 – Supervisão Pedagógica   

Aprofundamento 
do processo de 

supervisão e 
acompanhamento  

da atividade 
profissional dos 

professores 

Dotar os docentes de mais 
competências no âmbito do 
trabalho colaborativo 
 

Processos de partilha e cooperação 

No âmbito da supervisão 

pedagógica  

 

ACD 
 

Órgãos de 
Administração e 

Gestão 

CFAEPPP 
AVEPF 

 
 

Ilídia Cabral 
 

2017 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

31- Oficina de Energias 

Renováveis 

Abordar 

temáticas 

orientadas para 

atividades 

práticas em 

contexto de sala 

de aula, 

focalizadas no 

tema proposto 

Melhorar a aprendizagens dos 
alunos 

Energias renováveis: 

- solar; 

- eólica; 

- do mar; 

- geotérmica; 

- hídrica; 

- Biomassa.  

ACD Grupos 240 e 530 
Formador 

a designar 

Aprendizagens e 

Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

Formador Externo 

 

2016/2017 

 
 
  32- 1º Socorros 
e Suporte 
Básico de 
Vida” 

 
Preparação para o 
Cumprimento da 
Meta 12- Aplicar 
medidas de 
suporte básico de 
vida, prevista no 
programa do 9.º 
Ano de 
Escolaridade 
 

 
*Melhorar a prática 
do professor para favorecer a 
melhoria da qualidade do 
sucesso no processo de 
ensino/ aprendizagem; 
• Cumprimento da Meta 
curricular 12, prevista no 
conteúdo programático de 
Ciências 
 Naturais. 
 
 

 
- Sobrevivência no aumento da taxa 
de sobrevivência em caso de 
paragem cardíaca súbita. 
- Realizar o exame do paciente 
- Exemplificar os procedimentos de 
um correto alarme em caso de 
emergência. 
- Executar procedimentos de 
suporte básico de vida em 
manequins 
Anatómicos, seguindo os algoritmos 
do Conselho Português de 
Ressuscitação. 
- Exemplificar medidas de socorro à 
obstrução grave e ligeira da via 
aérea . 
Demonstrar a posição lateral de 
segurança. 

 
 
 
 
 
 
Curso de 
Formação  

 
 
 
 
 

510 
520 

 
outros 

 
 
 
 
 
CFAEPPP 
 e/ ou 
parceria com 
Universidade 
Católica 

 
*Aprendizagens 
 
*Educação para a 
Saúde 

 
 
CFAEPPP 
2016/2017 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

33 – Coaching para 
docentes e Relação positiva 
com os alunos 

Melhorar a 
qualidade das 

relações 
interpessoais  

 
 
 
 
 
 

Promover altos níveis de 
motivação e autoestima pessoal 
dos alunos 

 

 

 

O coaching no ensino 

Coaching e alto desempenho. 

Padrões de desempenho no ensino ACD 
3 Horas 

 

Professores dos 
1.º, 2º e 3º ciclos 

 
 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

Lurdes Neves 
 

2017 
 
 

34 – A Voz: Promoção da 
saúde vocal do profissional 
de educação   

Aumento de 
conhecimentos e 
domínio de novas 

práticas no 
âmbito da 

colocação da voz  

Dotar os Professores  de mais 

competências no âmbito da  da 

colocação da voz em contexto de 

sala de aula 

Promoção da saúde vocal do 
profissional de educação   

ACD 
 

Professores de 
todos os ciclos de 

ensino 
 
 
 

CFAEPPP 

Aprendizagens 
 

Educação para a 
Saúde  

 
Formador a definir 

2017 

35 – A História local e as 
componentes locais do 
currículo   

Abordagem 

contextualizada 

do currículo da 

disciplina  de 

História 

Melhorar a qualidade da 
intervenção e qualidade do 
sucesso dos alunos. 

Melhorar o processo 

ensino/aprendizagem 

Partilha de saberes 

ACD Grupo 200 e 400 CFAEPPP Aprendizagens 

 

 
 
 

Formador a definir 
2017 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

36 – Didática da Leitura e 
da Escrita  
 
(Plano de Ação  
Estratégica)  

Aumento de 
conhecimentos e 

domínio de 
práticas no 

âmbito da Leitura 
e da Escrita  

Dotar os professores de mais 
competências no âmbito da 
dinamização de práticas de 
Leitura e de Escrita  

A Leitura e Escrita no âmbito do 1.º 

Ciclo 

 

Oficina (25h)  
 

Professores do 1.º 
Ciclo 

 
20 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

Formador a 
definir 

 
Fevereiro  

2017 
 
 

37 – Necessidade de 
atualização e 
aprofundamento de 
conhecimentos e novas 
práticas no âmbito da 
Educação Especial   
 
(Plano de Ação  
Estratégica) 

Aumento de 
competências no 

âmbito das 
medidas de 

intervenção face 
às dificuldades de 

aprendizagem 

Dotar os professores de mais 

competências no âmbito das 

medidas de intervenção face às 

dificuldades de aprendizagem 

evidenciadas pelos alunos  

 

Medidas de Intervenção face às 

dificuldades de aprendizagem  

 

Oficina (25h)  
 

Professores dos 
1.º,2.º e 3.º Ciclos 

 
20 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

Clara Cunha 
 

Fevereiro  
2017 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

38 –Acompanhamento de 
alunos com dificuldades de 
aprendizagem  
 
(Plano de Ação  
Estratégica)  

Acompanhamento 
de alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem 

Dotar os professores de mais 
competências no âmbito do 
acompanhamento de alunos 
com dificuldades de 
aprendizagem 

Dificuldades de aprendizagem 

 

Oficina (25h)  
 

Professores dos 
1.º,2.º e 3.º Ciclos 

 
20 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

Adriana Cosme 
 

Fátima Sousa 
 

Fevereiro  
2017 

 
 

39 – O Papel da biblioteca 
na valorização da cultura 
escolar 
 
(Plano de Ação  
Estratégica) 

Valorização do 
papel da 

biblioteca como 
motor de 

aprendizagens 
significativas e 
bem sucedidas   

Dotar os professores de mais 
competências no âmbito da 
dinamização da biblioteca 
escolar  

A biblioteca escolar como espaço 

de construção da cidadania e de 

valorização da cultura escolar  

 

Oficina (25h)  
 

Professores dos 
2.º e 3.º Ciclos 

 
20 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

Formador a 
definir 

 
Fevereiro  

2017 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

40 – Projetos artísticos - 
expressão dramática e 
plástica 
(Plano de Ação  
Estratégica)  

Desenvolvimentos 
de atividades do 
domínio artístico 

para a 
dinamização de 

clubes 

Dotar os professores de mais 
competências no âmbito do 
desenvolvimento de atividades 
do domínio artístico 

Dinamização de clubes de âmbito 

lúdico-artístico e cultural 

 

Oficina (25h)  
 

Professores dos 
2.º e 3.º Ciclos 

 
15 Formandos 

CFAEPPP 
Aprendizagens 

 

 
A definir 

 
Fevereiro  

2017 
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7.2 – Formação de Pessoal Não Docente 

Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área 
de Intervenção 

Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

41 - Programa PRESSE – 
(Programa Regional da 
Educação Sexual em 
Saúde Escolar) 

Aumento de 
conhecimentos 

para aplicação do 
Programa PRESSE 

Dotar o Pessoal não docente 
para implementarem o PRESSE 
em Educação para a Cidadania, 
dando cumprimento à lei 60 – 
portaria nº 196-A/2010 de 9 de 
abril 
 Conseguir que os alunos do 1º 
ao 3º ciclo recebam Educação 
Sexual, de uma forma 
estruturada e sustentada, para 
que aumentem conhecimentos 
e adquiram comportamentos 
adequados face à sexualidade; 
Fomentar e incutir valores 
sociais… 

Auto-estima 
 
Construção da identidade 
 
Afetividade 
 
 
Assertividade 
 
Higiene Corporal 
… 
 

Oficina (50h) 2 
créditos 

Formação 
creditada 25 

horas (1,2 
créditos) ou 
Formação (9 
horas) – Ação 
não creditada 
Nota: Ainda a 

definir 

 
 

*Assistentes 
Operacionais 

 
 

Equipa PRESSE e 
CFPPP 

Aprendizagens 
Cidadania 

Educação para a 
Saúde 

 
 
 

Datas ainda a 
definir 

(Formação até 
dezembro) 

 
 
 

*6 horas – 
Férias do Natal 

 
**janeiro 
2015 

42 - Ação «Saúde em 
Contexto Escolar» 

Eixo2:Intervenção 
Familiar e 
Parental, 
preventiva da 
pobreza infantil 
Saúde em 
contexto escolar 

Qualificar a atuação dos 
profissionais nos problemas de 
saúde mais frequentes nas 
crianças, em contexto escolar 
 
 

Prevenção de Acidentes 

6 horas 

Componente 

teórica/prática 

Assistentes 

Operacionais 

Equipa de Saúde 

Escolar de Paços 

de Ferreira 

promovida pelo 

Contrato Local de 

Desenvolvimento 

Social+ Passos 

para Integrar 

Educação para a 

Saúde 

 

Dia 1 de 

setembro de 

2014 

43 -Prevenção de 
Acidentes 

Prevenir acidentes 
Aprender a 

socorrer 

Alertar 
Prevenir 
Socorrer 

Princípios básicos de socorrismo 
Como atuar perante: entorses, 
fraturas e hemorragias 
 Intoxicações 
Como atuar perante um ataque 
de epilepsia, convulsões… 

Sessão de 
sensibilização 

teórico-prática 

Assistentes 
Operacionais 

Pais/ EE 

Equipa de Saúde 
Escolar de Paços 

de Ferreira 

Cidadania 
Educação para a 

Saúde 

16 de fevereiro e 
20 de fevereiro –
Turno da manhã 
(interrupção 
Carnaval) 

44 - Gestão e mediação 
de conflitos 

Formação sobre 
gestão e mediação 
de conflitos ao 
pessoal não 
docente 

Reforçar as competências do 
PND 

Gestão e mediação de conflitos 
Sessão de 

sensibilização 

Assistentes 
Operacionais 

 

Parceria com a 
Câmara Municipal 

de Paços de 
Ferreira 

Equipa técnica da 
Divisão da 

Educação da 
Câmara Municipal 

Cidadania 
 

Interrupção letiva 
do Natal 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

45 – Comunicação no 
atendimento  

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito da comunicação e 
atendimento 

Técnicas de atendimento 

Atendimento personalizado 

Importância da linguagem não 

verbal 

Tipos de público 

Qualidade no atendimento 

 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2018 

 

46-  Gestão de conflitos e 
inteligência emocional 
em contexto profissional 

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito da gestão de conflitos 

Gestão e motivação de equipas 

Relações interpessoais 

Gestão de conflitos 

 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2018 

 

47 - Organização 

administrativa 

 

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito da organização 
administrativa 

Linguagem, conceção e redação 

de documentos 

Informática na organização 

administrativa 

Tratamento da informação: 

interna e externa 

Gestão do tempo: rentabilização 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2017 

 

48 –  Arquivo e gestão 

documental 

 

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito do arquivo e gestão 
documental 

Tipos; Estrutura; Gestão;  

Classificação; Organização;  

Correspondência  

 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2018 
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49 - Interpretação e 

aplicação de normativos 

 

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito da aplicação de 
normativos 

Lei geral de trabalho em funções 

públicas 

Código de trabalho 

Regime de faltas e licenças de 

pessoal docente e não docente 

Portaria do seguro escolar 

Código de procedimento 

administrativo 

Normativos sobre pessoal docente 

e não docente 

Normativos sobre área de alunos  

Acidentes de trabalho 

 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2017 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

50 – Contabilidade na 

administração pública 

 

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito da contabilidade 
aplicada à administração 
pública 

Contabilidade Orçamental 

Contabilidade Financeira 

Contabilidade Analítica  

 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2017 

 

51 - Utilização dos 

programas informáticos 

 

Necessidades de  
atualização de 
conhecimentos 

Reforçar as competências no 
âmbito da utilização de 
programas informáticos. 

CIBE 

GPV  

GIAE 

ALUNOS 

 

Curos de 
Formação 

Assistentes 
Técnicos 

CFAEPPP  
2017 
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7.3 – Formação Parental 

 

 

 

Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

52 - Programa PRESSE – 
(Programa Regional da 
Educação Sexual em Saúde 
Escolar) 

Aumento de 
conhecimentos 

para aplicação do 
Programa PRESSE 

Dotar os Encarregados de 
Educação para implementarem 
o PRESSE em Educação para a 
Cidadania, dando cumprimento 
à lei 60 – portaria nº 196-A/2010 
de 9 de abril 
Conseguir que os alunos do 1º 
ao 3º ciclo recebam Educação 
Sexual, de uma forma 
estruturada e sustentada, para 
que aumentem conhecimentos 
e adquiram comportamentos 
adequados face à sexualidade; 
Fomentar e incutir valores 
sociais… 

Auto-estima 
 

Construção da identidade 
 

Afetividade 
 
 

Assertividade 
 

Higiene Corporal 
… 
 

Oficina (50h) 2 
créditos 

Formação 
creditada 25 

horas (1,2 
créditos) ou 
Formação (9 
horas) – Ação 
não creditada 
Nota: Ainda a 

definir 

 
** Pais/EE 

Equipa 
PRESSE e  
CFAEPPP 

Aprendizagens 
Cidadania 

Educação para a 
Saúde 

 
A definir  

 
 

Datas ainda a 
definir 

(Formação até 
dezembro) 

 
 
 

*6 horas – 
Férias do Natal 

 
**janeiro 2015 

53 - Workshop- O Primeiro 
Socorro a prestar a uma 
vítima de doença/acidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilitar o 
cidadão com os 
conhecimentos 
básicos sobre o 
primeiro socorro, 
de modo a que 
face a uma vítima 
de 
doença/acidente, 
possa acionar o 
112 e 
desencadear 
procedimentos 
corretos em 
relação ao 
socorro. 

Sensibilizar para os primeiros 
socorros 

Acionar 112; 
O exame primário da vítima; 
Algoritmo de Suporte Básico de 
Vida; 
 Posição Lateral de segurança; 
Desobstrução das vias aéreas; 
Demonstração prática pelos 
formadores das manobras 

Sessão  Teórica-
Prática de 90 
minutos, com 
oportunidade 
de pequenos 
grupos 
poderem 
praticar/treinar 
os 
procedimentos 
demonstrados 

Comunidade 
Educativa de forma 
particular pais e 
Encarregados de 
Educação 

 
 
Formadora: 
Dr.ª 
Constança 
Festas – 
Universidade 
Católica   

Cidadania 
Educação para a 
Saúde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A definir 
 
 
 

março de 2015 
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Designação da 
Ação/Temática 

Necessidade/ 
Problema 

Objetivos 
Efeitos a Produzir 

Conteúdos 
Temas 

Modalidade 
Destinatários 

(grupos de 
recrutamento) 

Formador 
Instituição 
Entidade 

Projeto 
Educativo/Área de 

Intervenção 
Prioritária 

 

Formador/ 

Calendarização 

54 - Prevenção de 
Acidentes 

Prevenir acidentes 
Aprender a 

socorrer 

Alertar 
Prevenir 
Socorrer 

Princípios básicos de socorrismo 
-Como atuar perante: entorses, 
fraturas e hemorragias 
Intoxicações 
Como atuar perante um ataque de 
epilepsia, convulsões… 
 
 

Sessão de 
sensibilização 

teórico-prática 

Professores 
Assistentes 

Operacionais 
Pais/ EE 

Equipa de 
Saúde 

Escolar de 
Paços de 
Ferreira 

Cidadania 
Educação para a 

Saúde 

 
 A definir  

 
16 de fevereiro 

e 20 de 
fevereiro –
Turno da 
manhã 

(interrupção 
Carnaval) 

55 - Escola para Pais: 

” Sensibilizar para um 

envolvimento mais 

positivo na vida escolar do 

educando ” 

Práticas parentais 

deficitárias; 

Baixas 

competências na 

orientação escolar 

dos seus 

educandos e 

Crenças negativas 

acerca da escola 

Dotar os pais de conhecimentos 

específicos de como poderão 

acompanhar os seus filhos no 

percurso escolar 

Devolução de estratégias de 

atuação para o sucesso escolar 

dos filhos 

Reflexão sobre o papel dos 

pais/encarregados de educação na 

escola; 

Caracterização dos diferentes perfis 

dos discentes; 

Causas do insucesso escolar; 

Motivação para a aprendizagem; 

Devolução de estratégias para 

orientar um estudo estruturado aos 

educandos. 

Palestras de 

(in)Formação 

Pais/Encarregados 

de Educação dos 

alunos do 

Agrupamento 

Psicóloga do 

SPO 

 

Escola de 

Psicologia da 

UMinho 

Aprendizagem, 

Cidadania e 

Educação para a 

Saúde 

A definir  
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8 – Avaliação do plano de formação 

 

A formação no contexto da gestão das organizações ganha uma dinâmica 

qualificadora suportada na coexistência e sobreposição entre uma função associada à 

produção (parcerias de trabalho colaborativo) e uma segunda intrinsecamente 

embrionária do processo de ensino – aprendizagem. 

No nosso caso a supervisão pedagógica ultrapassa o processo individual no 

isolamento produtivo e fixa-se na dimensão coletiva e interativa que intitulamos de 

aprendizagem organizacional. 

Como afirmou Rui de Carvalho: 

“Esta dimensão coletiva que permite sustentar quer a possibilidade de os 

indivíduos aprenderem através da organização, quer a possibilidade de as próprias 

organizações “aprenderem” reforçando a sua capacidade autónoma de mudança.” 

A construção da autonomia do Agrupamento pretende aprofundar uma 

formação centrada nos objetivos estratégicos cuja construção e avaliação, nas suas 

diferentes facetas, se configura como centro referencial de um processo de formação 

continua balizado pelo P.E.A. 

Nesta perspetiva o Conselho Pedagógico produzirá os documentos necessários à 

avaliação anual do plano de formação. 

 


