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Relatório Intercalar Janeiro 

 
Documento Evidência Ações Resultado 

Relatório de auto 

avaliação da 

formação 2018-

2019 

Verificou-se que o grupo de 

docentes com menor 

frequência em ações de 

formação é o grupo dos 

professores/formadores da 

componente técnica de 

produção agropecuária. 

Por este motivo, no próximo 

plano de formação, deverá 

privilegiar formações de 

caracter técnico, para 

abranger estes grupos de 

docência. 

"1º Curso de formação de Professores em 

Produção de Ruminantes domésticos (PRD)"- 

Escola Profissional de Fermil, Celorico 

de Basto no dia 09/07/2019 às 09:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

6 docentes do grupo 560 frequentaram a 

ação acreditada -25h 

Designação da 

Ação de Melhoria 

4 

Relatório de avaliação 

interna 

Propostas de melhoria 

para o desenvolvimento de competências, que 

inclua um plano de formação baseado nas 

necessidades de competências individuais e 

organizacionais atuais e futuras (por exemplo, 

Com base no relatório de avaliação 

interna 2018-2019, foram apresentadas 

ações de formação com base nas 

fragilidades detetadas; 

Ações divulgadas no CP e levadas a 
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com distinção entre programas de formação 

opcionais e obrigatórios) 

 

departamento; 

Não existe uma metodologia pelo 

CENFIPE que permita identificar 

docentes inscritos. 

para pessoal docente (PD) e não docente (PND), 

de modo a debelar as dificuldades identificadas e 

promover o desenvolvimento profissional; 

formação. 

 

Existe um plano de formação para PD 

pelo centro de formação CENFIPE, com 

50 ações de formação abrangendo todos 

os eixos de formação (ver plano); 

Para o PND, 6 ações de formação: 

A59 – 3 inscritos – já efetuada 

A60 – 1 inscrito 

A61- 1 inscrito 

A62 - Substituída 

A63 – 1 inscrito 

A64 – 4 inscritos 

 

 

A Docente de Informática está a levar a 

cabo um plano de formação contínuo 

para os Assistentes Técnicos e 

Operacionais. 

 

 


