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ALINHAMENTO DO PLANO DE FORMAÇÃO DO CENFIPE 2020/2021  

COM OS OBJETIVOS E METAS DO PROJETO EDUCATIVO 2020-2023 
 

DOMÍNIO / 
SUBDOMÍNIO 

DO PE 

OBJETIVO 
DO PE 

META DO PE AÇÃO DESTINATÁRIOS MODALIDADE DURAÇÃO FORMADOR DATAS 

Prestação do 
serviço 
educativo / 
Educação 
Inclusiva 

Assegurar as 
condições 
que 
favoreçam a 
inclusão, o 
sucesso 
educativo e 
humano de 
todos e de 
cada aluno 

Assegurar a integração 
no plano de formação 
do CENFIPE, no 
mínimo, 1 ação de 
formação para pessoal 
docente a nível da 
educação inclusiva no 
plano de formação do 
CENFIPE. 

A78 – Para o 
desenvolvimento 
de uma Escola 
Inclusiva – 
desafios e 
oportunidades 

Educadores de 
Infância e 
Professores dos 
Ensinos Básico e 
Secundário 

Oficina de 
Formação 

50 horas Isabel 
Fonseca 

13/01/2021 
a 
30/03/2021 

Assegurar a integração 
no plano de formação 
do CENFIPE, no 
mínimo, 1 ação de 
formação para pessoal 
não docente a nível da 
educação inclusiva no 
plano de formação do 
CENFIPE. 

A61- Escola 
Inclusiva: gestão 
de 
comportamentos 
e emoções 

Encarregados 
Operacionais e 
Assistentes 
Operacionais 

- 25 horas Cláudia 
Pires de 
Lima 

22/03/2021 
a 
02/04/2021 

Resultados/ 
Resultados 
académicos 

Melhorar o 
desempenho 
escolar dos 
alunos. 

Assegurar a integração 
no plano de formação 
do CENFIPE de, pelo 
menos, 1 ação de 
formação para pessoal 
docente a nível da 
flexibilidade curricular 

A65-70- Para 
uma 
fundamentação e 
melhoria das 
práticas de 
avaliação 
pedagógica: 
projetos de 
intervenção nos 

Educadores de 
Infância e 
Professores dos 
Ensinos Básico e 
Secundário 

Oficina de 
Formação 

50 horas Ana 
Medeiros 

10/03/2021 
a 
21/05/2021 
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domínios do 
ensino e da 
avaliação 

A12 - Plano de 
ação para o 
desenvolvimento 
digital das 
escolas: 
Contributos da 
biblioteca 
escolar 

Educadores de 
Infância, 
Professores dos 
Ensinos Básico e 
Secundário e 
Professores 
Bibliotecários 

Curso de 
formação 

25 horas  

 

Maria 
Raquel 
Ramos 

18/05/2021 
a 
06/07/2021 

A11 - Plano de 
ação para o 
desenvolvimento 
digital das 
escolas 

Educadores de 
Infância, 
Professores dos 
Ensinos Básico e 
Secundário  

Curso de 
formação 

25 horas  José 
Negrão 

18/05/2021 
a 
22/06/2021 

Resultados / 
Resultados 
sociais 

Melhorar as 
atitudes dos 
alunos 

Assegurar a integração 
no plano de formação 
do CENFIPE de, no 
mínimo, 1 ação de 
formação para pessoal 
docente a nível da 
gestão de 
comportamentos/con 
flitos/indisciplina. 

A81 – Estratégias 
comportamentais 
de promoção do 
processo 
educativo em 
sala de aula 

Educadores de 
Infância e 
Professores dos 
Ensinos Básico e 
Secundário  

Oficina de 
Formação 

50 horas Maria de 
Lurdes 
Neves 

08/10/2020 
a 
02/11/2020 
(T1) 
04/02/2021 
a 
25/03/2021 
(T2) 

Assegurar a integração 
no plano de formação 
do CENFIPE de, no 
mínimo, 1 ação de 
formação para pessoal 
não docente a nível da 
gestão de 
comportamentos/con 
flitos/indisciplina. 

A61- Escola 
Inclusiva: gestão 
de 
comportamentos 
e emoções 

Encarregados 
Operacionais e 
Assistentes 
Operacionais 

- 25 horas Cláudia 
Pires de 
Lima 

22/03/2021 
a 
02/04/2021 

 


