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Objetivos Gerais 

 

O Plano de Formação visou essencialmente promover o desenvolvimento profissional 

dos docentes na perspetiva do seu aperfeiçoamento contínuo ao longo da vida, que se 

pode dividir em dois campos:  

a) A área de docência e as metas curriculares;  

b) Organização educativa e gestão de sala de aula. 

Assim definiram-se como objetivos gerais: 

 Dar resposta às necessidades de especialização e permanente atualização 

profissional dos recursos humanos na perspetiva de aumentar a eficácia, 

eficiência e qualidade dos serviços e de melhorar o desempenho desses recursos; 

 Promover a atualização científica dos docentes; 

 Desenvolver competências de interação, diagnóstico, planeamento, 

monitorização e avaliação da aprendizagem; 

 Aperfeiçoar estratégias que possibilitem o acompanhamento diferenciado de 

alunos em sala de aula; 

 Promover a autoformação numa lógica de aprendizagem ao longo da vida 

proporcionando formação interpares, supervisão pedagógica e aprendizagem 

colaborativa; 

 Reforçar a formação do pessoal docente e não docente numa lógica de melhoria 

contínua. 

Neste sentido delineou-se um conjunto de ações que visam a resolução/minimização dos 

problemas detetados e que estão diretamente relacionadas com os 7 eixos de intervenção 

prioritária em que foi solicitada Formação Contínua para os agentes educativos: 

EIXO 1 - “Formação em contexto escolar sobre Metodologias de Trabalho 

Colaborativo, Flexibilização Curricular e Articulação Horizontal” 

EIXO 2 - “ Formação em Supervisão Pedagógica” 

 

EIXO 3 - “Formação relacionada com a Indisciplina e Comportamentos Disruptivos” 

 

EIXO 4 - “Formação na área da Saúde e Educação Especial” 
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EIXO 5 - “ Formação relacionada com atividades e projetos no âmbito da Inovação, 

TIC e Ciências Experimentais” 

 

EIXO 6 - “ Formação em Gestão e Administração Escolar” 

 

EIXO 7 - “Formação no âmbito das Didáticas Específicas” 

 

 

Momentos para a elaboração/avaliação da Formação 

1. O plano de formação e respetivo processo de elaboração; 

2. A execução do plano; 

3. A avaliação da formação feita pelos formandos, formadores e monitores; 

4. Os impactos da formação nas práticas docentes. 

 

1. O plano de formação e respetivo processo de elaboração 

 

As propostas apresentadas para o Plano de Formação surgem para prosseguir os 

objetivos de procura da melhoria da escola na sua missão de prestação de 

serviço à comunidade.  

 

O mesmo resulta da identificação de necessidades e aspetos a melhorar 

integrantes do Projeto Educativo, nomeadamente no que respeita à promoção do 

desenvolvimento de competências profissionais dos agentes educativos no 

sentido de trabalhar para um ensino de qualidade, que integre abertura à 

inovação, fomente práticas reflexivas e trabalho colaborativo.  
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Neste enquadramento, e tendo em conta as alterações à legislação vigente e as 

fragilidades detetadas nos resultados da avaliação interna, apresentou-se 

propostas de formação para o Pessoal Docente, em duas vertentes: 

 

1ª A satisfação das prioridades formativas dos docentes da escola no que respeita 

Perfil do Aluno | Aprendizagens Essenciais | Autonomia e Flexibilidade 

Curricular | Ed. Inclusiva / D.L. 54 e 55/2018 – ação A5 “Para o 

desenvolvimento de uma Escola Inclusiva (DGE)” (25h) e A41 – “A Gestão de 

comportamentos na escola inclusiva (Quadro do DL n.º 54 e 55/2018)” (25h); 

2ª Indisciplina e Comportamentos Disruptivos – ação A43 – “Curso de Gestão 

de Conflitos e Indisciplina em Sala de Aula” (25h) e Atividades e Projetos no 

âmbito da Inovação, Saúde, TIC, Bibliotecas e Ciências Experimentais, ação 

A48b – “A Folha de cálculo como ferramenta no exercício da atividade docente” 

(25h). 

 

No que respeita a formação destinada ao Pessoal Não Docente, foram propostas 

as seguintes ações: 

 

Para Encarregados Operacionais e Assistentes Operacionais, A59 – “Viver cada 

dia na Escola, sempre em segurança” (25h) e para Coordenadores Técnicos, 

Encarregados Operacionais, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais 

A64 – “Competências de Comunicação e Relacionamento Interpessoal” (16h). 

 

2. A execução do plano 

 

A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de 

Lima integra o CENFIPE – Centro de Formação e Inovação dos Profissionais de 

Educação/escolas associadas do Alto Lima e Paredes de Coura. De forma 

articulada e participativa elabora um projeto de formação conjunto que reflete as 

propostas de formação dos planos de melhoria educativa/ espaço de cruzamento 

dos diferentes Projetos Educativos.   
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3. A avaliação da formação feita pelos formandos, formadores e 

monitores 

 

o Anualmente, a EPADRPL lança para Pessoal Docente, Não Docente, 

Alunos, Encarregados de Educação e Parceiros inquéritos de avaliação 

interna que evidenciam fragilidades pessoais e da organização. Desta 

análise, são apresentadas novas propostas de formação na tentativa de 

ultrapassar dificuldades; 

o Após cada ação de formação, os formandos e formadores respondem a 

um questionário lançado na plataforma CENFIPE; 

o Caso necessário, pode ocorrer observação direta. 

 

4. Os impactos da formação nas práticas docentes 

 

o Relatórios analisados referem expressamente que os conteúdos e as 

problemáticas abordadas na formação estão em interação com o trabalho 

dos docentes ou que os trabalhos e as atividades realizados na formação 

estavam adequados e tiveram um efeito imediato nas práticas dos 

formandos, pois foram utilizados junto dos seus alunos; 

 

o O plano de formação final é diversificado em função das necessidades 

que também são variadas. Pelo facto de ser construído com as 

necessidades de várias Escolas/Agrupamentos, permite a qualquer 

elemento do Pessoal Docente e Não Docente satisfazer as suas 

necessidades formativas pessoais. 
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Plano de monitorização/avaliação: resumo 

Momento  Objeto  Itens a considerar  Procedimentos Metodológicos  Critérios 

Inicial 

O plano de 

formação e o 

processo da sua 

construção 

-levantamento de necessidades; 

-priorização; 

-abrangência do plano; 

-adequação aos destinatários e à 

situação de partida; 

-qualidade intrínseca do projeto. 

-Análise de conteúdo 

-relação com PE; 

-relação com políticas educativas; 

-grau de participação; 

-rigor; 

-coerência interna. 

Intermédio 
A execução do 

plano 

-execução; 

-contexto; 

-clima da formação. 

-questionário a administrar aos formandos no 

início/fim das ações de formação; 

-contacto com a Direção do CENFIPE; 

-observação direta, se necessário. 

-conformidade com a planificação; 

-grau de implicação dos formandos na 

formação; 

-grau de eficácia, poder motivador; 

-grau de adequação aos interesses e motivações 

dos formandos; 

-a flexibilidade na execução das atividades. 

Final 
A avaliação da 

execução 

-resultados obtidos; 

-valoração; 

-continuidade: medidas 

a introduzir para melhoria da 

ação. 

-análise de conteúdo dos documentos em uso no 

CENFIPE (questionários aos formandos; 

-relatórios dos formadores e de consultores de 

formação; 

-análise estatística dos indicadores de realização 

física das ações. 

-níveis de concretização; 

-meios utilizados na determinação dos 

resultados; 

-adequação das abordagens metodológicas; 

-controlo interno do plano; 

-grau de participação dos interessados. 

Pós-

formação 

Os impactos da 

formação 

-efeitos da formação nas 

práticas dos docentes; 

-produção do Relatório 

Final. 

-questionário a administrar após concluída a 

formação; 

- focus group com responsáveis da Escola; 

-submissão prévia do esboço de Relatório Final. 

-empowerment dos formandos; 

-adequabilidade da formação; 

-acessibilidade da formação; 

-transferibilidade para o campo das práticas 

educativas. 

 

 

 

 

 

 

 


