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Plano de Formação do Agrupamento de Escolas Fernando Távora 

 
I. Introdução e Enquadramento 

 

1.1 Introdução 

 

As necessidades da sociedade da informação exigem à Escola atual indivíduos ativos, participativos e mentalmente 

preparados para uma aprendizagem e adaptação contínuas, em diferentes contextos. Isto obriga a que a instituição 

escolar e os seus docentes atuem de forma contextualizada, concertada e sempre em linha com as mais recentes 

investigações na área da pedagogia e da didáctica. Por outro lado, a Escola para ser eficaz e responder às necessidades 

do meio no qual está inserida, deve assumir-se como instituição aprendente.  

O Plano de Formação a seguir explicitado, nas suas diversas vertentes, pretende, por isso, responder às necessidades de 

formação contínua de docentes, assistentes operacionais e funcionários, por forma a: 

 Responder aos problemas identificados pela Coordenação TEIPII criando, ou contribuindo para 
criar, contextos de aprendizagem/actualização científica que os resolvam. 

 Priorizar, em funções dos problemas identificados, as acções formativas bem como modalidades e 
duração, mais adequadas à resolução de cada um deles. 

 Melhorar a qualidade do ensino, os resultados académicos dos alunos e, com isso, contribuir para 
a concretização das metas do Projeto Educativo do Agrupamento. 

 Oferecer um Plano de acções formativas que permita responder, igualmente, aos anseios e 
necessidades profissionais dos docentes e contribua, de forma positiva, para o 
aperfeiçoamento/aprofundamento da profissionalidade docente. 

 

 

1.2 Enquadramento legal 

 

 DL n.º 75/2008, alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º competências (do diretor);  

 DL n.º 75/2008, alínea d) do artigo 33.º competências (do CP);  

 DL 22/2014, de 11 de fevereiro (RJFCP);  

 DL 127/2015, de 7 de julho 
 

II. Objetivos a atingir  
 

Este Plano pretende contribuir para uma melhoria de desempenhos nos seguintes níveis: 

 
 Organizacional, nomeadamente no funcionamento das diversas estruturas intermédias, articulação 

inter grupos disciplinares e inter departamentos  e articulação vertical entre ciclos de ensino e com 
a Direção Executiva do agrupamento; 

 Profissional, nomeadamente no aperfeiçoamento de competências profissionais, em permanente 
atualização científica: 

 Do âmbito didático-pedagógico de cada grupo de recrutamento,  
 Em articulação com o domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

aplicadas a didáticas específicas e ou à gestão escolar 

 Desenvolvimento de práticas colaborativas e articuladas que tornem mais efetiva e eficaz a 
supervisão pedagógica das práticas letivas. 
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III. Explicitação do levantamento de necessidades 

 

Técnicas utilizadas na identificação de problemas: 

Observação – Observação de comportamentos;  

Levantamento não estruturado – Preenchimento de quadro e resposta a questões abertas;  

Mapeamento – Análise de dados estatísticos do (in)sucesso académico nas diferentes disciplinas do currículo;  

Ferramentas de controlo de processos 

(Inquérito por questionário a alunos, professores e lideranças; análise formal e cruzada de atas, planificações e 

grelhas de avaliação; gráficos de evolução; etc). 

 

IV. Objetivos a atingir 

 

1) Pessoal Docente: artº 5º DL nº 22/2014, de 11/02: 

a) A satisfação das prioridades formativas dos docentes dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, 

tendo em vista a concretização dos seus projetos educativos e curriculares e a melhoria da sua qualidade e da 

eficácia; 

b) A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos; 

c) O desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu desempenho, do contínuo aperfeiçoamento 

e do seu contributo para a melhoria dos resultados escolares; 

d) A difusão de conhecimentos e capacidades orientadas para o reforço dos projetos educativos e curriculares 

como forma de consolidar a organização e autonomia dos agrupamentos de escolas ou das escolas não 

agrupadas; 

e) A partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento profissional dos docentes. 

 

2) Pessoal Não Docente: DL nº 164/2004, de 29/07, Artigo nº 30º nº 3, e DL nº 50/98, de 11/03, Artigo nº 8º. 

 

V. Identificação das áreas de formação a desenvolver e das modalidades mais adequadas a 

utilizar e qual o público-alvo a atingir  

 

1) Pessoal Docente 

Áreas de formação: artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro e expressas no Despacho 

5418/2015: 

a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de 

ensino; 

b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão 

da sala de aula; 

c) Formação educacional geral e das organizações educativas; 

d) Administração escolar e administração educacional; 

e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica; 

f) Formação ética e deontológica; 

g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar. 

 

Modalidades – art.º 6º do Decreto -Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro 

a) Cursos de formação; 

b) Oficinas de formação; 

c) Círculos de estudos; 

d) Ações de curta duração. 

 

2) Formação de Pessoal Não Docente 

Ações indicadas por cada uma das categorias: psicólogos, coordenador técnico, assistentes técnicos, coordenador 

operacional e assistentes operacionais. 
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Modalidades  Caracterização 
Duração 
mínima 

N.º de 
participantes 

Curso 
 Aquisição de conhecimentos e capacidades; 
 Atualização e aprofundamento de conhecimentos 
teóricos e práticos. 

15h Entre 20 e 30 

Módulo 
 Aquisição de conhecimentos e capacidades; 
 Atualização e aprofundamento de conhecimentos 
teóricos e práticos em temas específicos. 

15h Entre 20 e 30 

Oficina 

 Definição ou consolidação de procedimentos e de 
práticas ou de produção de materiais, considerados 
pelos participantes como os mais adequados ao 
aperfeiçoamento da sua intervenção no plano 
educativo; 

 Adequação dos produtos obtidos à transformação das 
práticas; 

 Construção de novos meios procedimentais ou técnicos. 

15h Entre 10 e 20 

Seminário 
 Exercitação dos formandos no estudo autónomo, nos 
métodos e processo de trabalho, e no tratamento de 
temas das áreas específicas da prática profissional. 

15h Entre 7 e 15 

Jornada 
 Abordagem de temas relacionados com as áreas 
profissionais respetivas; 

 Sensibilização para temas de interesse educativo geral. 

6h Entre 30 a 60 

 

 

Forma de apresentação das necessidades de formação: Uma possibilidade…. (ver RI do CFFH) 

 Problema identificado (Organizacional; Enquadramento no Projeto Educativo) 

 Modalidade da ação/Duração 

 Designação da ação/ Registo de acreditação (caso exista) 

 Efeitos a produzir (Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didáticos) 

 Destinatários (condições de frequência) 

 Formador (Indicação de formador interno ou outro que reúna condições para tanto) 

 Realização (Local e calendário)  

 Avaliação do Impacto (Indicadores) 

 Avaliação dos formandos (facultativo - consta no RI do CFFH) 

 

 

 

Aprovado em reunião do Conselho Pedagógico do dia 14 de outubro de 2015 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico 
__________________________________ 

(José Armindo Pinto Pinheiro) 


