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Lista de acrónimos e siglas 

 

ACD – Ação de formação de Curta Duração 

AEVT - Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel  

CCPFC- Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua  

CFAE - Centro de Formação da Associação de Escolas 

CFAEBE - Centro de Formação da Associação de Escolas dos concelhos de Barcelos e 

Esposende 

DGAE - Direção-Geral da Administração Escolar 

EMAEI – Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva 

IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social  

MAIA – Projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação 

Pedagógica 

PADDE - Planos de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas 

SFM - Secção de Formação e Monitorização 

SPO – Serviço de Psicologia e Orientação 

ULS - Unidades Locais de Saúde 

UO- Unidade Orgânica
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Introdução 

 

O presente relatório institui-se como um documento centrado no processo de 

monitorização da formação realizada, no ano letivo 2021/22, pelo pessoal docente e não 

docente do Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel (AEVT).  

 O reconhecimento da formação como estruturante para a melhoria da qualidade, 

da eficácia e da eficiência do serviço educativo prestado consubstancia-se como um dos 

valores preconizados no Projeto Educativo, no qual este agrupamento assume que “dará 

continuidade ao esforço de modernização das instalações e de melhoria do seu 

funcionamento, nomeadamente ao nível da formação e da atualização dos seus quadros 

de pessoal”, assumindo-se como uma das “Metas Gerais”, no âmbito da “Gestão e 

Prestação do Serviço Educativo”, no eixo “Gestão dos recursos humanos e materiais” 

“Promover a formação, atualização e qualificação de pessoal docente e não docente”.  

A formação apresentada neste relatório é a que, do total da formação prevista no 

Plano de Formação deste agrupamento para 2021/23, foi realizada durante o ano letivo 

2021/22, à qual acrescem outras ações não previstas, mas que, dada a sua elevada 

pertinência no contexto educativo atual, se realizaram e nas quais o AEVT esteve 

representado por docentes na qualidade de formandos.  

Salienta-se que toda a formação presente neste relatório foi certificada e acreditada 

pelo CFAEBE, para efeitos de progressão na carreira. Este relatório não contempla ações 

de formação realizadas pelos docentes do AEVT que não tenham sido acreditadas pelo 

Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) ou pelo CFAEBE, nem 

formação realizada noutros Centros de Formação ou instituições equiparadas. De igual 

modo, não são consideradas neste documento as ações de formação realizadas pelos 

assistentes técnicos e assistentes operacionais quando dinamizadas e certificadas por 

entidades, tais como municípios, instituições particulares de solidariedade social (IPSS), 

unidades locais de saúde (ULS) e outras instituições da comunidade.  
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1. Enquadramento legal da formação  
 

Pessoal docente  

 

Dada a elevada importância que a formação contínua assume no desempenho 

profissional dos docentes, o AEVT, em consonância com o vertido no artigo 2.º do 

Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, definiu como prioritárias as ações de formação 

contínua que incidissem nas seguintes áreas: 

 

a) A promoção do sucesso escolar;  

b) O currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua 

conceção, operacionalização e avaliação das aprendizagens, nos termos do Decreto-Lei 

n.º 55/2018, de 6 de julho;  

c) O regime jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho.  

 

Além de definir a formação prioritária para os professores, o despacho anterior, 

no seu artigo 3.º, elenca, também, as áreas de formação consideradas abrangidas na 

dimensão científica e pedagógica, sendo a que incide em conteúdos: 

a) Enquadrados no âmbito do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, sobre 

desenvolvimento curricular, nas suas vertentes de planeamento, realização e avaliação 

das aprendizagens;  

b) Respeitantes à lecionação de Cidadania e Desenvolvimento;  

c) Relativos à educação inclusiva, com especial enfoque no âmbito do Decreto-Lei 

n.º 54/2018, de 6 de julho;  

d) Centrados na implementação de estratégias de ensino e aprendizagem 

direcionadas para a promoção do sucesso escolar. 

 

Em consequência do contexto pandémico que teve início em 2020, e na 

sequência da publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de 

abril, tornou-se emergente a necessidade de capacitação digital dos professores. Por 

conseguinte, o Plano de Formação do AEVT priorizou, em 2021/22, a formação realizada 

no âmbito da Transição Digital, a qual, de acordo com o Despacho n.º 2053/2021, de 24 

de fevereiro, é prioritária e efetuada na dimensão científico-pedagógica para todos os 
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docentes. 

As modalidades de formação realizada são as seguintes: 

 

▪ Ações de formação de Curta Duração (ACD); 

▪ Cursos de formação; 

▪ Oficinas de formação. 

 

Pessoal não docente  

 

 Relativamente à formação do pessoal não docente, a Direção-Geral da 

Administração Escolar (DGAE) define as 5 áreas que se seguem: 

 

a) Relação Pedagógica e Relações Humanas;  

b) Desenvolvimento Organizacional;  

c) Gestão e Administração Escolar;  

d) Áreas Específicas de Atividade Profissional;  

e) Tecnologias de Informática e Comunicação.  
 

 

As modalidades de formação previstas são as seguintes: 

 

▪ Curso de formação; 

▪ Jornada de formação. 

 

2. Dinâmicas da formação 

 

A formação realizada no AEVT ao longo do ano letivo 2021/22 acompanha o 

modelo de gestão do CFAEBE definido pela estrutura de Direção e Gestão e que engloba 

a Direção do CFAE na pessoa do seu Diretor, o Conselho de Diretores que compreende 

os Diretores dos 10 Agrupamentos de Escolas e das 2 Escolas não Agrupadas e a Secção 

de Formação e Monitorização (SFM) composta pelos Responsáveis pelo Plano de 

Formação das 12 Escolas Associadas.  

As ações de formação são divulgadas junto das 12 UO associadas e a estratégia 

de constituição dos grupos de formandos em vigor no CFAEBE assenta num 

procedimento de inscrição voluntária, após a divulgação de cada ação de formação a 
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realizar, no âmbito do qual é assegurado o cumprimento dos procedimentos definidos 

pelo CCPFC para cada ação de formação sujeita à sua acreditação.  

À motivação individual, alia-se um outro fator de elegibilidade e que se traduz na 

vontade coletiva da escola, enquanto organização, sendo que em ações cujas temáticas 

são de interesse prioritário e resultantes de recomendações feitas por organismos afetos 

ao Ministério da Educação, cada direção das escolas associadas a este CFAE é convidada 

a indicar até um dado número de docentes (o qual é variável em função da modalidade 

de formação em causa) para frequentar essas ações de formação. Consegue-se, com 

este procedimento, que as 12 unidades orgânicas (UO) afetas a este CFAE estejam 

representadas em todas essas iniciativas de maior relevo, proporcionando-se, desta 

forma, a oportunidade de partilha, entre pares, da informação e das competências 

adquiridas pelos formandos, o que acontece, por exemplo, em contexto de reuniões das 

equipas pedagógicas.  

No caso das oficinas de Capacitação Digital Docente (nível 1, 2 e 3) a estratégia 

implementada foi a constituição dos grupos de formandos por departamentos 

curriculares, de modo a adequar a formação às especificidades de cada estrutura 

educativa e potenciar a criação de redes de partilha de práticas entre docentes do 

mesmo departamento, mas pertencentes a UO distintas.   

 

3. Modelo de avaliação de impacto  

  

 A avaliação de impacto da formação realizada no CFAEBE incidiu na recolha de 

informação, com base num questionário de avaliação da ação enviado, no final de cada 

ação, ao(s) formador(es) e formandos. O resultado dessa avaliação passa a integrar o 

dossier pedagógico da respetiva ação. 

 O processo de avaliação de impacto da formação realizada pelos docentes do 

AEVT, no contexto da oferta formativa divulgada pelo CFAEBE, debruçou-se sobre as 

respostas dadas pelos formandos ao referido questionário e contempla os seguintes 

indicadores:  

 

 i) grau de satisfação do(a) formando(a); 

 ii) impacto da formação na atividade profissional do(a) formando(a).  

 

 Para observação do indicador “grau de satisfação do(a) formando(a)”, é 

considerada a resposta à questão “Como avalia globalmente esta ação de formação?”, 
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extraída do inquérito por questionário “Ficha de Avaliação da Ação”, no qual cada 

formando(a) procede à avaliação de cada ação concluída, numa escala de 1 a 5, conforme 

tabela que se segue:  

 

1 2 3 4 5 

Fraco Razoável Bom Muito Bom Excelente 

 

 Para observação do indicador “impacto da ação de formação na atividade 

profissional do(a) formando(a)”, é considerada, no mesmo questionário, a resposta à 

questão “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a 

que nível?”, aplicando-se a escala anteriormente apresentada. Com esta informação 

torna-se possível analisar a transferibilidade, para o campo das práticas educativas, dos 

conteúdos abordados e das competências desenvolvidas nas diferentes formações.  

 No caso concreto das oficinas de formação realizadas no âmbito da “Capacidade 

Digital Docente” (níveis de proficiência 1, 2 e 3), em resultado da necessidade de 

preenchimento de uma plataforma disponibilizada pela Direção-Geral da Educação 

(disponível em https://monitorizacao.dge.mec.pt/user/login), o CFAEBE convidou todos(as) 

os(as) formandos(as) que realizaram estas oficinas de formação a, passados 2 a 3 meses 

da conclusão da ação, responderem, de forma anónima, ao inquérito por questionário “A 

sua opinião sobre as oficinas de formação: Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3” 

(Cf. Anexo 2), revelando-se este instrumento mais um valioso contributo para avaliação do 

impacto da formação na mudanças de práticas educativas. A escala utilizada neste 

instrumento foi de 1 a 4, conforme tabela que se segue:  

 

1 2 3 4 

Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

 

São exceção as respostas às questões n.º 17 e 18 em que a opção dada foi “Sim” e “Não”. 
 

Neste contexto, considerou-se pertinente recolher, junto do CFAEBE, os dados 

respeitantes aos formandos do AEVT, enriquecendo o presente relatório com a avaliação 

do impacto destas oficinas de formação. Esta avaliação incidiu na análise das respostas 

dadas, por cada formando(a), a 18 questões extraídas do referido inquérito por 

questionário, que se consideraram relevantes para estudo do referido impacto.    

 

1- “Frequentei a oficina de formação, essencialmente, para desenvolver/melhorar as 

minhas competências digitais?”; 

2- "Frequentei a oficina de formação, essencialmente, para efeitos de progressão na 

https://monitorizacao.dge.mec.pt/user/login
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carreira”; 

3- “Melhorei os meus conhecimentos em tecnologias digitais”; 

4- “Terminada a formação, passei a usar ou reforcei a utilização da tecnologia digital, para 

comunicar com os colegas, alunos, encarregados de educação, etc.?” 

5- Terminada a formação, passei a utilizar ou a tirar mais proveito do digital para trabalho 

colaborativo?”; 

6- “Terminada a formação, passei a usar ou reforcei a utilização do digital na sala de 

aula?”; 

7- “Terminada a formação, passei a utilizar o digital na sala de aula com mais 

intencionalidade pedagógica?”; 

8- “Terminada a formação, passei a propor, ou reforcei o número de propostas de 

atividades com recursos digitais, a realizar fora da sala de aula?”; 

9- “Terminada a formação, passei a utilizar, ou a utilizar com mais frequência, o digital, 

para recolher informação sobre as aprendizagens dos alunos?”; 

10- “Terminada a formação, passei a utilizar, ou a utilizar com mais frequência, o digital, 

para monitorizar a evolução das aprendizagens dos alunos?”; 

11- “Terminada a formação, passei a promover um envolvimento ativo, ou mais ativo, dos 

meus alunos na sua aprendizagem?”; 

12- “Com a formação passei a ter uma opinião positiva (ou reforçada) do contributo do 

digital nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação?”; 

13- “Com a formação passei a ter uma opinião positiva (ou reforçada) do contributo do 

digital na inclusão e na personalização?”; 

14- “Terminada a formação, tenho partilhado recursos e metodologias de 

ensino/aprendizagem/avaliação que integram o digital?”; 

15- “Terminada a formação, passei a envolver-me, ou a envolver-me mais, na planificação 

e criação de atividades com o digital a implementar na Escola?”; 

16- “Terminada a oficina, mantenho o formato de ensino anterior à formação?”; 

17- “Aconselha a formação a outros docentes?”; 

18- “Se tiver a oportunidade de se inscrever numa oficina do nível de proficiência digital 

seguinte, pretende inscrever-se?”; 

 

4. Formação realizada pelo AEVT em 2021/22 

 

Pessoal docente  

 

A formação realizada pelos docentes do AEVT, no ano letivo 2021/22, resultou da 
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conjugação de 3 fatores: 

 

 1) As temáticas das ações realizadas no triénio 2018/20; 

Na sequência da publicação dos decretos-leis n.º 54 e 55/2018, de 6 de julho e 

das portarias n.º 223-A, 226-A e 235-A, publicadas em agosto de 2018, a formação 

ministrada aos docentes do AEVT no triénio 2018-20 incidiu nas áreas da Educação 

Inclusiva, Autonomia e Flexibilidade Curricular, Avaliação pedagógica (Projeto MAIA) e 

Cidadania e Desenvolvimento. 

 

 2) A oferta formativa disponibilizada pelo CFAEBE (no âmbito do seu Plano 

de Formação 2021/23); 

 3) As necessidades de formação diagnosticadas por este agrupamento. 

 

O Plano de Formação deste agrupamento foi concebido para o biénio 2021/23 e 

assume-se como um documento aberto, na medida em que prevê a necessidade de se 

proceder a eventuais reajustamentos, decorrentes de alterações que possam ocorrer ao 

nível da implementação dos projetos de formação em vigor no Centro de Formação da 

Associação de Escolas dos concelhos de Barcelos e Esposende (CFAEBE) e é , também, 

um documento dinâmico e em permanente (re)construção, enriquecido com outras 

iniciativas que, no contexto específico deste agrupamento, se consideram pertinentes, para 

responder a necessidades adicionais que vão sendo diagnosticadas, tais como iniciativas 

promovidas por outras entidades (Ministério da Educação, Comunidade Intermunicipal do 

Cávado, municípios de Barcelos e Esposende, Rede de Bibliotecas Escolares, instituições de 

ensino superior, rede de escolas associadas do CFAEBE, IPSS, ULS, Centro de Recursos para a 

Inclusão e outras entidades parceiras e instituições da comunidade) e que podem, por 

exemplo, assumir a modalidade de encontros, seminários, sessões de partilha de práticas, e, 

ainda, jornadas e cursos de formação destinadas ao pessoal não docente e sessões de 

esclarecimento destinadas aos encarregados de educação. 
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Designação da ação             Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3  

 

Impacto da formação 

na atividade 

profissional4 

 

1- Avaliação pedagógica e 

Projeto MAIA: mais 

reflexão para melhor 

avaliação  

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na 

docência 

 

Curso de 

formação 

 

 

15h 

 

Lideranças 

(Direção e 

Coordenadores 

de 

departamento) 

 

Definição e construção 

dos critérios de avaliação 

do AEVT 

15/10/2021 a 

05/01/2022 
5 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

2- Reflexão sobre a 

aplicação dos critérios de 

avaliação dos alunos do 

ensino secundário 

 

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na 

docência 

 

Acão de 

Curta 

Duração 

 

 

3h 

 

 

Professores do 

ensino 

secundário 

 

 

Generalização de 

práticas de avaliação 

pedagógica no 

agrupamento 

 

 

 

05/01/2022 

 

 

 

10 

 

80% - Nível 5 

20% - Nível 4 

 

 

80% - Nível 5 

20% - Nível 4 

 

 

 

3- Reflexão sobre a 

aplicação dos critérios de 

avaliação  

 

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na 

docência 

 

 

Acão de Curta 

Duração 

 

 

3h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Generalização de práticas 

de avaliação pedagógica 

no agrupamento 

 

 

 

    05/04/2022 

 

 

 

60 

 

70% - Nível 5 

30% - Nível 4 

 

 

68% - Nível 5 

33% - Nível 4 

 

 

 

4- Mindfulness – utilidade 

em sala de aula 

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na docência 

 

 

Acão de Curta 

Duração 

 

 

3h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

Capacitação dos docentes 

para a implementação da 

prática do Mindfuness em 

sala de aula. 

15/11/2021 

17/11/2021 

02/12/2021 

46 

68% - Nível 5 

31% - Nível 4 

1% - Nível 3 

61% - Nível 5 

33% - Nível 4 

6% - Nível 3 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente46*31).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Designação da ação Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3  

 

Impacto da formação 

na atividade 

profissional4 

5- Bibliotecas Escolares: 

serviços de referência  

 

c) Formação educacional 

geral e das organizações 

educativas 

 

Curso de formação 

 

 

 

25h 

Professores 

bibliotecários 

 

Partilha de informações 

e procedimentos no 

âmbito da atividade 

desenvolvida pelas 

Bibliotecas Escolares 

05/11/2021 a 

01/07/2022 
2 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

6- Capacitação Digital 

Docente - Nível 1 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Ambientes digitais e 

inovadores na educação. 

11/10/2021 a 

09/05/2022 
25 

 

84% - Nível 5 

16% - Nível 4 

 

 

80% - Nível 5 

20% - Nível 4 

 

 

 

7- Capacitação Digital 

Docente - Nível 2 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Ambientes digitais e 

inovadores na educação. 

 

26/01/2022 a 

01/07/2022 

 

39 

 

 

87% - Nível 5 

13% - Nível 4 

 

 

 

87% - Nível 5 

13% - Nível 4 

 

8- Capacitação Digital 

Docente - Nível 3 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Ambientes digitais e 

inovadores na educação. 

 

15/10/2021 a 

28/04/2022 

 

3 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Designação da ação Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3  

 

Impacto da 

formação na 

atividade 

profissional4 

 

9- Estratégias de 

capacitação e motivação 

dos docentes para a 

transição digital 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

Domínio de estratégias de 

capacitação e motivação 

para a transição digital.  

 

17/01/2022 a 

28/02/2022 

 

 

 

2 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

10- Aprendizagens 

Essenciais de Português e 

Línguas Estrangeiras 

mediadas por tecnologia 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

25h+25h 

Docentes dos 

grupos de 

recrutamento 120, 

200, 210, 220, 300, 

320, 330 e 350 

Partilha de plataformas e 

estratégias de utilização 

do digital no ensino das 

línguas 

31/05/2022 a 

15/07/2022 

 

 

 

3 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

11- Tecnologias de áudio e 

informática para o ensino 

da música no 2.º e 3.º 

ciclos 

b) Prática 

pedagógica e didática 

na docência 

Curso de formação 25h 

Docentes dos 

grupos de 

recrutamento 250  

Integração das novas 

tecnologias informático-

musicais nas práticas 

educativas. 

Rentabilização do 

equipamento de áudio 

presente nas salas de 

aula. 

07/02/2022 a 

09/03/2022 

 

 

 

1 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

12- Recursos Digitais na 

Construção de Materiais 

Didáticos 

b) Prática 

pedagógica e didática 

na docência 

Curso de formação 25h 

Educadores de 

infância (grupo de 

recrutamento 100)  

Fomentar o domínio de 

materiais, técnicas e 

metodologias inerentes à 

Expressão Plástica. 

A inclusão da Obra de 

Arte (do plano nacional 

das Artes) no contexto 

escolar. 

18/01/2022 a 

31/03/2022 
2 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Designação da ação Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3  

 

Impacto da 

formação na 

atividade 

profissional4 

13- Inovação e 

digitalização de Registo 

de dossier para 

Professores de Educação 

de Física e Desporto 

Escolar 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 25h 

Docentes dos 

grupos de 

recrutamento 260 

e 620 

Descobrir a pertinência e 

potencialidades do Excel 

quando ao serviço da 

avaliação e classificação 

do desempenho dos 

alunos em Educação Física 

e Desporto Escolar. 

 

17/01/2022 a 

28/02/2022 

 

 

 

2 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

14- Capacitação Digital de 

Docentes da educação 

pré-escolar 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

25h+25h 

Educadores de 

infância (grupo de 

recrutamento 100) 

Promover a utilização 

crítica e responsável de 

diferentes suportes 

digitais nas atividades do 

quotidiano das crianças. 

Conceber, selecionar e 

partilhar recursos digitais 

para a educação de 

infância. 

02/02/2022 a 

06/04/2022 

 

 

 

 

2 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

15- O Papel do Digital no 

Empreendedorismo e 

Gestão de Projetos 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Ação de formação 

de Curta Duração 
6h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Compreender os aspetos 

teóricos e práticos de 

iniciar e gerir um projeto. 

29/06/2022 a 

06/07/2022 

 

 

 

4 

 

 

50% - Nível 5 

25% - Nível 4 

25% - Nível 3 

 

 

 

50% - Nível 5 

25% - Nível 4 

25% - Nível 3  

 

 

16- A inteligência 

emocional para a 

transição digital 

 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Ação de formação 

de Curta Duração 
6h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Desenvolver 

competências digitais 

potenciadoras de novas 

formas de trabalhar a 

relação com os alunos, as 

práticas colaborativas e a 

liderança em sala de aula. 

24/01/2022 a 

01/03/2022 
3 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Designação da ação Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3 

 

Impacto da 

formação na 

atividade 

profissional4 

17- Liderança e 

Desenvolvimento de 

Equipas na Era Digital 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Ação de formação 

de Curta Duração 
6h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Reconhecer o papel das 

competências pessoais e 

sociais na eficácia da 

liderança.  

Perspetivas 

contemporâneas no 

estuda da liderança. 

 

 

25/01/2022 a 

31/01/2022 
3 

 

67% - Nível 5 

33% - Nível 4 

 

 

67% - Nível 5 

33% - Nível 4 

 

18- Recursos Digitais para 

a Educação Pré-Escolar - 

abordagem lúdica de 

ferramentas e plataformas 

no E@D 

 

 

 

 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

 

 

 

 

Curso de formação 

 

 

 

 

 

 

15h 

 

 

 

 

 

Educadores de 

infância (grupo de 

recrutamento 100) 

Desenvolver as 

competências digitais dos 

docentes tendo em conta 

as Orientações 

Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar. 

Abordar ferramentas 

virtuais tais como: 

Birdtales; Tangram virtual; 

Jogos online existentes 

em plataformas como 

NCTM Illuminations, 

instrumentos musicais 

online (MUSICAA, 

EVERYONE Piano), Paint e 

Paint.NET. 

 

 

 

 

 

 

01/02/2022 a 

29/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

84% - Nível 5 

16% - Nível 4 

 

 

84% - Nível 5 

16% - Nível 4 

 

19- Apps e Outros 

Recursos Digitais Para 

Cidadania e 

Desenvolvimento 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 25h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Pesquisar, explorar e 

utilizar apps e outros 

recursos digitais com 

relevância para a 

construção de 

conhecimento em vários 

domínios de Cidadania e 

Desenvolvimento. 

 

 

17/01/2022 a 

28/02/2022 

 

 

 

3 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Designação da ação Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3  

 

Impacto da 

formação na 

atividade 

profissional4 

 

20- Apresentação do 

PEEA-Programa de 

Educação Estética e 

Artística 

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

Ação de formação 

de Curta Duração 

 

3h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Divulgação do PEEA-

Programa de Educação 

Estética e Artística 

16/02/2022 5 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

21- Encontro de  

coordenadores  

das EMAEI  

dos concelhos de  

Barcelos e Esposende 

c) Formação educacional 

geral e das organizações 

educativas 

 

Ação de formação 

de Curta Duração 

 

4h 

Coordenadores 

das EMAEI das UO 

dos concelhos de 

Barcelos e 

Esposende 

Partilha de informações, 

documentos e 

procedimentos no âmbito 

da atividade desenvolvida 

pelas EMAEI 

04/04/2022 

 

1 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

22- Sessão de partilhas 

entre coordenadores  

das EMAEI  

dos concelhos de  

Barcelos e Esposende 

c) Formação educacional 

geral e das organizações 

educativas 

 

Ação de formação 

de Curta Duração 
4h 

Coordenadores 

das EMAEI das UO 

dos concelhos de 

Barcelos e 

Esposende 

Partilha de procedimentos 

no âmbito da 

monitorização e avaliação 

da eficácia da aplicação 

das medidas seletivas e 

adicionais 

17/05/2022 

 

2 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

23- Reunião de 

Microrrede da Zona Norte 

- Projeto do AEVT 

“Educação Emocional por 

Meio da Arte e Cultura - 

Fusão entre Oriente e 

Ocidente” 

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

Ação de formação 

de Curta Duração 
3h 

 

Dinamizadoras do 

Projeto de 

“Educação 

Emocional por 

Meio da Arte e 

Cultura - Fusão 

entre Oriente e 

Ocidente” do 

AEVT 

Partilha do Projeto do 

AEVT “Educação 

Emocional por Meio da 

Arte e Cultura - Fusão 

entre Oriente e Ocidente” 

na Reunião de Microrrede 

da Zona Norte 

04/05/2022 

 

2 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Designação da ação Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação3 

 

Impacto da formação 

na atividade 

profissional4 

24- Encontro de 

Professores de 

Matemática: reflexão e 

partilha de práticas 

avaliativas  

b) Prática 

pedagógica e didática 

na docência 

Ação de formação 

de Curta Duração 
4h 

Docentes dos 

grupos de 

recrutamento 230 

e 500 

Promover a reflexão 

conjunta e a partilha de 

práticas avaliativas de 

sucesso na disciplina de 

Matemática 

11/05/2022  

 

 

6 

 

68% - Nível 5 

11% - Nível 4 

11% - Nível 3 

 

 

68% - Nível 5 

11% - Nível 4 

11% - Nível 3 

 

25- Rede de Clubes 

Ciência Viva: Hands on 

Science - projetos na 

Escola 

b) Prática 

pedagógica e didática 

na docência 

Ação de formação 

de Curta Duração 
3h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Partilha de informação e 

projetos no âmbito da 

Rede de Clubes Ciência 

Viva. 

22/06/2022  

 

 

5 

 

80% - Nível 5 

20% - Nível 4 

 

 

60% - Nível 5 

40% - Nível 4 

 

26- Seminário “Percursos 

Educativos e Formativos” 

c) Formação educacional 

geral e das organizações 

educativas 

 

Ação de formação 

de Curta Duração 
4h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Compreender o contexto 

atual dos Cursos 

Profissionais: integração 

no mercado de trabalho e 

no ensino superior 

15/07/2022  

 

 

22 

 

82% - Nível 5 

18% - Nível 4 

 

 

 

82% - Nível 5 

18% - Nível 4 

 

 

27- Acompanhamento e 

Monitorização dos Planos 

de Ação para o 

Desenvolvimento Digital 

das Escolas (PADDE) 

g) Tecnologias da 

informação e comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à gestão 

escolar. 

Curso de formação 25h 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Partilhar procedimentos 

para acompanhamento e 

monitorização dos PADDE 

26/05/2022 a 

11/07/2022 

 

 

2 

 

100% - Nível 5 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

                                                
1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
3 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
4 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
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Pessoal não docente  
 

 

O Plano de Formação do CFAEBE para o triénio 2021/23 contempla um número 

significativo de ações de formações destinadas ao pessoal não docente (psicólogos, técnicos 

especializados, assistentes técnicos e assistentes operacionais), tanto na área da capacitação 

digital, como em áreas específicas da sua atividade profissional.  

Em reunião da SFM, realizada no passado dia 4 de outubro, convocada pelo Diretor 

do CFAEBE, foi transmitido que se prevê que as ações de formação contempladas no plano 

de formação deste CFAE e que não se realizaram em 2021/22 decorreram ao longo de 

2022/23. A calendarização da formação destinada aos assistentes técnicos e operacionais 

carece de uma gestão conjunta entre o CFAEBE e a direção de cada UO e ocorre com 

particular incidência durante as pausas letivas, com vista a não comprometer o serviço 

prestado por cada UO.   

Como já se referiu anteriormente, a pandemia que teve início em 2020 tornou 

emergente a necessidade de capacitação digital dos recursos humanos em funções nas 

escolas. Por conseguinte, o Plano de Formação do AEVT contempla ações de capacitação 

nesta área para os psicólogos, assistentes operacionais e assistentes técnicos, cuja realização 

está prevista para 2022/23. 

Como foi referido na introdução deste relatório, não são aqui contempladas as ações de 

formação realizadas pelos assistentes técnicos e assistentes operacionais quando dinamizadas 

e certificadas por entidades, tais como municípios, instituições particulares de solidariedade social 

(IPSS), unidades locais de saúde (ULS) e outras instituições da comunidade, pelo facto de não 

serem previsíveis. Deste modo, apenas é considerada, no presente relatório, a formação 

certificada pelo CFAEBE. 
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Designação da ação 
Área de 

formação29 

 

Modalidade 

de formação 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir 

 

Data de realização 

 

N.º de formandos 

 

Grau de satisfação30 

 

Impacto da formação 

na atividade 

profissional31 

Educação Inclusiva: uma 

abordagem centrada no 

modelo multinível e no 

papel da EMAEI32 

a) Relação 

pedagógica e 

relações humanas 

Jornada de formação 6h Assistentes operacionais 

Contribuir para 

uma melhor e mais 

ajustada 

intervenção dos 

assistentes 

operacionais junto 

da diversidade de 

alunos em contexto 

escolar. 

14/07/2022 55 

 

100% - Nível 5 

 

89% - Nível 5 

11% - Nível 4 

 

 

A importância da 

Comunicação para a 

construção da imagem da 

Escola 

 

 

e) Tecnologias de 

Informática e Comunicação. 

 

Jornada de 

formação 

 

6h 

 

Assistentes técnicos 

Reconhecer a 

importância da 

comunicação na 

construção da imagem 

da Escola. 

Melhorar os 

mecanismos de 

comunicação interna e 

externa em contexto 

escolar. 

07/09/2021 7 

 

 

100% dos formandos 

Nível 5 - Excelente 

 

 

 

100% - Nível 5 

 

 

 

                                                
29

 De acordo com a informação disponível na plataforma eletrónica disponibilizada pela Direção-Geral da Administração Escolar, para acreditação das ações de formação do pessoal não docente. 
30 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “Como avalia globalmente esta ação de formação?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
31 Informação obtida a partir da “Ficha de Avaliação da Ação” - resposta dada à questão: “As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional a que nível?” – escala de 1 (Fraco) a 5 (Excelente).  
32 Formação recomendada no âmbito a alínea c), n.º 1, artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 julho, republicado na Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro. 
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5. Avaliação do impacto da formação realizada em 2021-22  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gráfico 1 – Formação prevista e realizada 

 

  A leitura do gráfico 1 permite concluir que o número de ações de formação realizadas 

pelos docentes do AEVT em 21-22 superou o previsto no Plano de Formação deste 

agrupamento para o biénio 21-23. Estes dados encontram explicação no facto de, por um 

lado, o CFAEBE ter promovido formação que o AEVT não integrou no seu Plano de 

Formação 21-23, mas que, ainda assim, despertou o interesse de alguns docentes deste 

agrupamento (ações n.º 10 a 18) e, por outro lado, no facto de o referido CFAE ter 

promovido oferta formativa não prevista no seu Plano de Formação 2021-23 (ações n.º 5 e 

20 a 26), a qual resultou de iniciativas dinamizadas pela Rede de Bibliotecas Escolares (ação 

n.º 5), Rede de Clubes Ciência Viva (ação n.º 25), Plano Nacional das Artes (ação n.º 20), 

Representante para a Autonomia e Flexibilidade Curricular (ações n.º 21 a 23, 24 e 26) e pelo 

Embaixador Digital (ação n.º 27), formação esta na qual, dada a sua elevada pertinência no 

contexto das políticas educativas em vigor, o AEVT fez questão de estar representado. Por 

conseguinte, além de dar cumprimento à formação prevista para 2021-22, o AEVT teve 

docentes presentes em 18 ações não previstas no seu Plano de Formação e no do CFAEBE.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gráfico 2 – Formação para docentes (realizada em 2021-22) 
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  O gráfico 2 fornece uma visão geral da formação realizada pelos docentes deste 

 agrupamento, no que respeita ao número de ações, de formandos e de horas de 

 formação realizadas, registando-se níveis um grande volume de formação que envolveu um 

 elevado número de docentes. Salienta-se que, de acordo com as orientações emanadas pela 

Direção-Geral de Educação, em 2022/23, terá continuidade a formação no âmbito da 

Capacitação Digital Docente (nível 1, 2 e 3) e terão início as formações no âmbito dos 3 eixos 

do Plano de Formação ancorado ao Plano 21|23 Escola, a saber: i) Recuperar com 

Matemática; ii) Recuperar Incluindo e iii) Capacitar para Avaliar.    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 3 – Formação para não docentes (realizada em 2021-22) 

 

 O gráfico 2 fornece uma visão geral da formação realizada pelo pessoal não docente 

 deste  agrupamento, no que respeita ao número de ações, de formandos e de horas de 

 formação realizadas, verificando-se que, das 7 ações previstas no Plano de Formação do 

AEVT para o biénio 2021-23, realizaram-se 2 ações em 2021-22 (uma destinada aos 

assistentes técnicos e outras aos assistentes operacionais). Apesar de ambas estas ações 

decorrerem de necessidades diagnosticadas pelo AEVT, sublinha-se o facto de a formação 

realizada pelos assistentes operacionais constituir uma prioridade, na sequência do vertido 

na alínea c), do n.º 1, do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 julho, republicado na Lei 

n.º 116/2019, de 13 de setembro.  Em conformidade com a informação facultada pelo 

CFAEBE, a formação relativa ao Plano de Ação para a Transição Digital destinada aos 

psicólogos e técnicos especializados, assistentes técnicos e assistentes operacionais 

decorrerá em 2022/23, ressalvando-se que esta última já se iniciou em setembro/22 e será 

concluída durante a interrupção do Natal.     
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Gráfico 4 – Recursos humanos do AEVT (2021-22) 

 
 

  Para uma melhor compreensão dos dados apresentados nos gráficos 2 e 3, o gráfico 

4  apresenta valores referentes aos recursos humanos (docentes e não docentes) do AEVT 

 em 2021/22. A leitura conjugada destes gráficos permite concluir que a formação realizada 

 neste agrupamento envolve um número bastante significativo de formandos.  

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 5 – Áreas da formação realizada 

 

  O gráfico 5 mostra que as 29 ações realizadas pelo pessoal docente e não docente 

do  AEVT, em 2021/22, se distribuem por 12 áreas de formação, realçando a grande variedade 

 de temáticas abordadas ao mesmo tempo que estão representadas todas as áreas de 

 formação prioritária definidas no despacho n.º 2053/2021, de 24 de fevereiro. 
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Gráfico 6 – Grau de satisfação (pessoal docente) 

  

  O gráfico 6 apresenta o grau de satisfação dos 266 docentes do AEVT que realizaram 

 ações de formação no ano letivo 2021/22. Conclui-se que o seu grau de satisfação é

 bastante elevado, visto que 79% avaliou a formação como tendo sido “excelente”, 20% 

 atribuiu-lhe a menção de “muito bom” e 1% de “bom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Grau de satisfação (pessoal não docente) 

 

  O gráfico 7 apresenta o grau de satisfação dos 62 assistentes técnicos e assistentes 

 operacionais do AEVT que realizaram ações de formação no ano letivo 2021/22. Conclui-se 

 que o índice de satisfação é visivelmente elevado, visto que 90% dos formandos revelou que 

 o seu grau de satisfação foi “excelente” e 10% considerou-o “muito bom”. 
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Gráfico 8 – Impacto na atividade profissional (pessoal docente) 

 

  O gráfico 8 ilustra a perceção dos 266 docentes do AEVT relativamente ao impacto 

que  as competências adquiridas no âmbito da formação realizada em 2021-22 terão na sua 

 atividade profissional. Os resultados obtidos são bastante positivos, porquanto 78% dos 

 formandos avaliou esse impacto como “excelente”, 21% como “muito bom” e 1% como 

“bom”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 9 – Impacto na atividade profissional (pessoal não docente) 

 

  O gráfico 9 mostra a perceção dos 62 assistentes técnicos e assistentes operacionais 

 do AEVT relativamente ao impacto que as competências adquiridas no âmbito da 

 formação realizada em 2021-22 terão na sua atividade profissional. Os resultados 

 obtidos são bastante positivos, uma vez que 90% dos formandos avaliou esse impacto como 

 “excelente” e 10% considerou-o “muito bom”. 
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Oficinas de formação “Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 10 – Avaliação de impacto das oficinas de formação “Capacitação Digital de Docentes (Nível 1, 2, 3)” - 

(respostas às questões 1 a 16 da Tabela 2)  

 

  O gráfico 10 ilustra as respostas dadas por 43% dos docentes (cf. Tabela 1) que 

 realizaram oficinas de formação “Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3” a 16 

 questões (cf.  Tabela 2) do inquérito por questionário “A sua opinião sobre as oficinas de 

 formação: Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3” elaborado e enviado pelo CFAEBE (Anexo 2). 

A  leitura pormenorizada dos dados presentes neste gráfico é efetuada após as tabelas 1 e 2.  

 

 Tabela 1- Total de formandos e respondentes inquérito “Capacitação Digital de Docentes (Nível 1, 2, 3)” 

 

Nível de proficiência/Docentes 1 2 3 Total 

Realizaram a formação 25 39 3 67 

Responderam ao inquérito 15 11 3 29 (43%) 

 

  Tal como foi referido anteriormente, a tabela acima apresentada mostra o universo de 

docentes do AEVT que realizou ações de formação “Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 

2/ 3”, a sua distribuição por nível de proficiência (1, 2 ou 3), bem como o total de 

respondentes.   

  Recorda-se que a escala utilizada foi de 1 a 4 em que 1 significa “discordo 

 totalmente” e 4 “Concordo totalmente”, com exceção da resposta às questões n.º 17 e 18 em 

 que a opção de respostas foi “Sim” e “Não”, o que justificou a apresentação dos seus 

 resultados num outro gráfico (gráfico 11). 

  A tabela que se segue (tabela 2) contempla as 18 questões do inquérito (Anexo 2) 
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consideradas de maior relevância para a avaliação de impacto destas ações.  

Tabela 2- Questões selecionadas para avaliação de impacto  
 

 

Questões extraídas do inquérito “A sua opinião sobre as oficinas de formação: Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3” (Anexo 2) 

 

1- “Frequentei a oficina de formação, essencialmente, para desenvolver/melhorar as minhas competências digitais?”; 

2- "Frequentei a oficina de formação, essencialmente, para efeitos de progressão na carreira”; 

3- “Melhorei os meus conhecimentos em tecnologias digitais”; 

4- “Terminada a formação, passei a usar ou reforcei a utilização da tecnologia digital, para comunicar com os colegas, alunos, 

encarregados de educação, etc.?” 

5- Terminada a formação, passei a utilizar ou a tirar mais proveito do digital para trabalho colaborativo?”; 

6- “Terminada a formação, passei a usar ou reforcei a utilização do digital na sala de aula?”; 

7- “Terminada a formação, passei a utilizar o digital na sala de aula com mais intencionalidade pedagógica?”; 

8- “Terminada a formação, passei a propor, ou reforcei o número de propostas de atividades com recursos digitais, a realizar fora da 

sala de aula?”; 

9- “Terminada a formação, passei a utilizar, ou a utilizar com mais frequência, o digital, para recolher informação sobre as 

aprendizagens dos alunos?”; 

10- “Terminada a formação, passei a utilizar, ou a utilizar com mais frequência, o digital, para monitorizar a evolução das 

aprendizagens dos alunos?”; 

11- “Terminada a formação, passei a promover um envolvimento ativo, ou mais ativo, dos meus alunos na sua aprendizagem?”; 

12- “Com a formação passei a ter uma opinião positiva (ou reforçada) do contributo do digital nos processos de ensino, aprendizagem 

e avaliação?”; 

13- “Com a formação passei a ter uma opinião positiva (ou reforçada) do contributo do digital na inclusão e na personalização?”; 

14- “Terminada a formação, tenho partilhado recursos e metodologias de ensino/aprendizagem/avaliação que integram o digital?”; 

15- “Terminada a formação, passei a envolver-me, ou a envolver-me mais, na planificação e criação de atividades com o digital a 

implementar na Escola?”; 

16- “Terminada a oficina, mantenho o formato de ensino anterior à formação?”; 

17- “Aconselha a formação a outros docentes?”; 

18- “Se tiver a oportunidade de se inscrever numa oficina do nível de proficiência digital seguinte, pretende inscrever-se?”. 

 

  Retomando a abordagem feita sobre o gráfico 10, salienta-se que os resultados nele 

apresentados correspondem ao somatório:  

  i) das respostas dadas pelos formandos que realizaram a(s) oficina(s) de formação na 

fase 1 (outubro a dezembro de 2021) ao inquérito por questionário aplicado em março de 

2022; 
 

   ii) das respostas dadas pelos formandos que realizaram a(s) oficina(s) de formação na 

fase 2 (janeiro a julho de 2022) ao inquérito por questionário aplicado em novembro de 

2022.  
 

 

  Ressalva-se o facto de, à data da redação do presente relatório, o inquérito ainda 

estar aberto, contudo considera-se que uma amostra de 43% é já muito significativa. 

  Uma análise pormenorizada dos dados constantes no gráfico anterior permite 

concluir que no universo de inquiridos: 

  - Todos concordam que a oficina de formação visou, essencialmente, 

 desenvolver/melhorar as suas competências digitais; 

  - 58% concordam que a realização da formação se relacionou com efeitos de 
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progressão na carreira, embora 35% discorde totalmente que esta tenha sido a sua principal 

motivação; 

 

  - Todos concordam que a oficina de formação melhorou os seus conhecimentos em 

tecnologias digitais; 

  - 86% concordam que a realização da formação contribuiu para o uso/reforço da 

tecnologia digital, para comunicar com os colegas, alunos, encarregados de educação, etc.; 

  - 90% concordam que o digital potenciou o trabalho o colaborativo; 

  - 86% concordam que, após a formação, passaram a usar/reforçaram a utilização do 

digital na sala de aula; 

  - 90% concordam que, após a formação, passaram a utilizar o digital com mais 

intencionalidade pedagógica; 

  - 79% concordam que, após a formação, passaram a propor/reforçaram o número de 

propostas de atividades com recursos digitais, a realizar fora da sala de aula; 

  - 86% concordam que, após a formação, passaram a utilizar/utilizar mais o digital, 

para recolher informação sobre as aprendizagens dos alunos; 

  - 76% concordam que, após a formação, passaram a utilizar/utilizar mais o digital, 

para monitorizar a evolução das aprendizagens dos alunos; 

  - 86% concordam que, após a formação, passaram a promover um envolvimento 

ativo, ou mais ativo, dos alunos na sua aprendizagem; 

  - 83% concordam que, após a formação, passaram a ter uma opinião positiva/ 

reforçada sobre o contributo do digital nos processos de ensino, aprendizagem e avaliação; 

  - 83% concordam que, após a formação, passaram a ter uma positiva/reforçada sobre 

o contributo do digital do digital na inclusão e na personalização; 

  - 86% concordam que, após a formação, têm partilhado recursos e metodologias de 

ensino/aprendizagem/avaliação que integram o digital; 

  - 86% concordam que, após a formação, passaram a envolver-se/envolver-se mais na 

planificação e criação de atividades com o digital a implementar na Escola; 

  - 83% discordam que, após a formação, mantêm o formato de ensino anterior à 

formação. 

  Constata-se, deste modo, que todos os aspetos avaliados registam um impacto 

altamente positivo da formação no âmbito da “Capacitação Digital de Docentes (Nível 1, 2, 

3)”, sendo os níveis de avaliação mais selecionados o 3 (Concordo) e o 4 (Concordo 

totalmente), ao passo que os níveis 1 (Discordo totalmente) e 2 (Discordo) são residuais e sem 

significado, exceto na questão 16 em que a discordância sobressai tornando-se um aspeto 

muito positivo, na medida em que 83% dos respondentes discorda ter mantido o formato de 
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ensino anterior à formação. Por conseguinte, destaca-se a elevada importância desta 

formação na melhoria do desenvolvimento profissional dos formandos, designadamente ao 

nível da planificação, da diversificação de metodologias e recursos educativos, do trabalho 

colaborativo, do envolvimento dos alunos, da inovação pedagógica, da promoção de 

práticas (mais) inclusivas e da monitorização e avaliação das aprendizagens dos alunos.    
 

 

 

   

 

 

 

 Gráfico 11 – Avaliação de impacto das oficinas de formação “Capacitação Digital de Docentes (Nível 1, 2, 3)” - 

(respostas às questões 17 e 18 da Tabela 2)  

 

  O gráfico 11 ilustra as respostas dadas por 43% dos docentes (cf. Tabela 1) que 

 realizaram oficinas de formação “Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3” às questões 

 n.º 17 e 18 (cf.  Tabela 2) do inquérito por questionário “A sua opinião sobre as oficinas de 

 formação: Capacitação Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3. 

  Os dados apresentados neste gráfico mostram, por um lado, que 97% dos inquiridos 

 aconselham esta formação a outros docentes e, por outro, que 86% pretende inscrever-se na 

 oficina do nível de proficiência digital seguinte, caso surja essa oportunidade. 

 

6. Conclusões  

 

  Em conclusão, e reforçando aspetos muito pertinentes já explicitados ao longo deste 

relatório, o processo de avaliação e monitorização do Plano de Formação do AEVT para o 

biénio 2021/23 permitiu constatar que o número de ações de formação realizadas pelos 

docentes do AEVT em 21-22 superou o previsto no Plano de Formação deste agrupamento 

para o biénio: i)quer pelo facto de o CFAEBE ter promovido formação que o AEVT não 

integrou no seu Plano de Formação 21-23, mas que suscitou o interesse dos docentes deste 

agrupamento e ii) quer porque o referido CFAE promoveu oferta formativa não prevista no 

seu Plano de Formação 2021-23, decorrente de iniciativas dinamizadas por várias entidades, 

na qual, dada a sua elevada pertinência no contexto das políticas educativas em vigor, o 

AEVT se fez representar. Verifica-se, deste modo, que, além de dar cumprimento à formação 

prevista para 2021-22, houve docentes do AEVT presentes em 18 ações não previstas no seu 

Plano de Formação nem no do CFAEBE. A análise dos resultados, por um lado, é bastante 

elucidativa do elevado grau de satisfação dos formandos e do impacto altamente positivo 
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que a formação realizada em 2021-22 está a ter nas suas práticas educativas e, por outro, 

evidencia que os atores educativos (docentes e não docentes) deste agrupamento 

reconhecem o grande valor que a formação tem para o seu desenvolvimento pessoal e 

profissional. 
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Anexos 

Anexo 1 

Ações de formação contínua previstas para o biénio 2021/2023 

(Informação retirada dom Plano de Formação para 2021/23) 

Pessoal docente  

 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador             Área de formação 

 

Modalidade 

de formação 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

 

Necessidade de definir e 

construir os critérios de 

avaliação do AEVT 

 

Avaliação pedagógica e 

Projeto MAIA: mais 

reflexão para melhor 

avaliação 

 

 

Sandra Macedo 

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na 

docência 

 

Curso de 

formação 

 

 

15h 

 

 

Lideranças  

 

Definição e construção 

dos critérios de avaliação 

do AEVT 

 

 

  Escola-sede 

 

 

    2021/2022 

 

Necessidade de melhorar as 

práticas avaliativas para/das 

aprendizagens 

 

Reflexão sobre a aplicação 

dos critérios de avaliação 

dos alunos do ensino 

secundário 

 

 

 

Sandra Macedo 

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na 

docência 

 

Acão de 

Curta 

Duração 

 

 

3h 

 

 

 

Lideranças  

 

 

Generalização de 

práticas de avaliação 

pedagógica no 

agrupamento 

 

 

Escola-sede 

 

 

    2021/2022 

 

 

Necessidade de melhorar as 

práticas avaliativas para/das 

aprendizagens  

 

 

Reflexão sobre a aplicação 

dos critérios de avaliação  

 

 

 

 

Sandra Macedo 

 

b) Prática 

pedagógica e 

didática na 

docência 

 

 

Acão de Curta 

Duração 

 

 

3h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Generalização de práticas 

de avaliação pedagógica 

no agrupamento 

 

 

 

Escola-sede 

 

 

    2021/2022 
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PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DIGITAL 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

 

Necessidade de melhorar a 

gestão emocional no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

 

Mindfulness – utilidade em 

sala de aula 

 

 

Joana Santos 

(SPO) 

b) Prática 

pedagógica e didática 

na docência 

 

 

Acão de Curta 

Duração 

 

 

 

3h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

Capacitação dos docentes 

para a implementação da 

prática do Mindfuness em 

sala de aula. 

 

 

Escola-sede 

 

 

    2021/2022 

 

Necessidade de melhorar 

as competências digitais 

dos professores. 

 

 

Capacitação Digital 

Docente - Nível 1 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

 

Ambientes digitais e 

inovadores na educação. 

 

 

 

Escola-sede 

 

 

 

    2021/2023 

 

Necessidade de melhorar as 

competências digitais dos 

professores. 

 

 

Capacitação Digital 

Docente - Nível 2 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

 

Ambientes digitais e 

inovadores na educação. 

 

 

 

Escola-sede 

 

 

     

    2021/2023 

 

Necessidade de melhorar as 

competências digitais dos 

professores. 

 

 

Capacitação Digital 

Docente - Nível 3 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

 

Ambientes digitais e 

inovadores na educação. 

 

 

 

Escola-sede 

 

 

 

    2021/2023 
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Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

Necessidade de aumentar a 

capacitação e motivação 

dos docentes para a 

transição digital. 

Estratégias de capacitação 

e motivação dos docentes 

para a transição digital 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação aplicadas a 

didáticas específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 
 

25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

Domínio de estratégias de 

capacitação e motivação 

para a transição digital.  

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2021/2023 

 

Necessidade de potenciar a 

utilização de recursos 

digitais na construção, 

monitorização e avaliação 

de domínios de autonomia 

curricular. 

 

 

Os recursos digitais na 

construção, monitorização 

e avaliação de domínios 

de autonomia curricular 

 

 

 

Rui Marques 

 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

Construção, 

monitorização e avaliação 

de domínios de 

autonomia curricular com 

recurso a ferramentas 

digitais. 

 

 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

 

 

    2021/2022 

 

Necessidade de envolver 

mais recursos digitais no 

ensino da Geografia. 

 

 

Apps e outros recursos 

digitais na didática da 

geografia 

 

 

 

João Luís 

 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Promover a competência 

digital e a inovação no 

ensino da Geografia. 

 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

 

 

    2021/2023 

 

Necessidade de envolver 

mais recursos digitais no 

ensino da História. 

 

 

A História em Estado Vivo 

- O ensino da História e as 

Plataformas digitais 

 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

 

g) Tecnologias da 

informação e 

comunicação 

aplicadas a didáticas 

específicas ou à 

gestão escolar. 

Curso de formação 

 

 

 

25h 

 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 

 

Promover a competência 

digital e a inovação no 

ensino da História. 

 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

 

 

    2021/2023 

 

______________________________________________ 

1 De acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 

2 De acordo com o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro. 
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RECUPERAR COM MATEMÁTICA – ENSINO BÁSICO 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação 

 

Modalidade 

de formação  

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

Apoiar a generalização das 

novas Aprendizagens 

Essenciais de Matemática 

para o 1.º ciclo do Ensino 

Básico 

Aprendizagens essenciais 

de Matemática para o 1.º 

ciclo do Ensino Básico 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

                                          

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Professores do 

grupo de 

recrutamento 110 

Compreender, de forma 

aprofundada, as 

orientações curriculares 

expressas nas novas AE 

de Matemática para o 

Ensino Básico, o seu 

racional e as 

consequências para o 

ensino da Matemática. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 

Apoiar a generalização das 

novas Aprendizagens 

Essenciais de Matemática 

para o 2.º ciclo do Ensino 

Básico 

Aprendizagens essenciais 

de Matemática para os 5.º 

e 6.º anos de escolaridade 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

                                          

b) Prática pedagógica 

e didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Professores do 

grupo de 

recrutamento 230 

Compreender, de forma 

aprofundada, as 

orientações curriculares 

expressas nas novas AE 

de Matemática para o 

Ensino Básico, o seu 

racional e as 

consequências para o 

ensino da Matemática. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 

Apoiar a generalização das 

novas Aprendizagens 

Essenciais de Matemática 

para o 3.º ciclo do Ensino 

Básico 

Aprendizagens essenciais 

de Matemática para os 

7.º, 8.º e 9.º anos de 

escolaridade 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

                                          

b) Prática 

pedagógica e 

didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Professores do 

grupo de 

recrutamento 500 

Compreender, de forma 

aprofundada, as 

orientações curriculares 

expressas nas novas AE 

de Matemática para o 

Ensino Básico, o seu 

racional e as 

consequências para o 

ensino da Matemática. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 
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RECUPERAR COM MATEMÁTICA – ENSINO SECUNDÁRIO 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

Apoiar a generalização das 

novas Aprendizagens 

Essenciais de Matemática 

para o Ensino Secundário 

(Matemática A) 

Aprendizagens Essenciais 

de Matemática A para o 

Ensino Secundário 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

                                          

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Professores do 

grupo de 

recrutamento 500 

- Compreender, de forma 

aprofundada, as 

orientações curriculares 

expressas nas novas AE 

de Matemática para o 

Ensino Secundário 

(Matemática A), as suas 

finalidades e as 

consequências para o 

ensino da Matemática.  

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 

Apoiar a generalização das 

novas Aprendizagens 

Essenciais de Matemática B 

e Profissional para o Ensino 

Secundário 

Aprendizagens Essenciais 

de Matemática B e 

Profissional para o Ensino 

Secundário 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

                                          

b) Prática pedagógica 

e didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Professores do 

grupo de 

recrutamento 500 

Compreender, de forma 

aprofundada, as 

orientações curriculares 

expressas nas novas AE 

de Matemática para o 

Ensino Secundário 

(Matemática B e 

Matemática do Ensino 

Profissional), as suas 

finalidades e as 

consequências para o 

ensino da Matemática. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 
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RECUPERAR INCLUINDO 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

Necessidade de capacitar 

melhor lideranças eficazes, 

capazes de apoiar e 

promover o envolvimento 

de toda a comunidade 

escolar. 

As lideranças na 

promoção de Ambientes 

educativos inclusivos 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

e) Liderança, 

coordenação e supervisão 

pedagógica 

 

 

 

Curso de formação 

 

 

 

25h 

Lideranças de 

topo e 

intermédias 

Identificar práticas de 

gestão e organização 

pedagógica, de topo e 

intermédias, à luz dos 

normativos/documentos 

de referência sobre 

políticas de inclusão. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2023 

Necessidade de promover a 

criação de ambientes mais 

seguros, estimulantes e 

inovadores nas escolas, 

para que o diálogo, a 

reflexão e a partilha 

orientem os agentes 

educativos para a inclusão. 

Criação de ambientes de 

aprendizagem inclusivos e 

inovadores 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

b) Prática pedagógica 

e didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

 Partilhar experiências 

facilitadoras de um 

processo ensino-

aprendizagem inclusivo. 

Consolidar a 

implementação do ciclo: 

Avaliar – Planear – Agir – 

Rever. 

Explorar 

colaborativamente 

práticas educativas 

inovadoras. 

Escola-sede 2023 
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CAPACITAR PARA AVALIAR 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento de 

competências e 

conhecimentos no domínio 

da avaliação, em geral, e da 

avaliação pedagógica, em 

particular, congruentes com 

o real conteúdo das 

orientações constantes nos 

documentos legais. 

Avaliação Pedagógica II: 

Projetos de intervenção 

nos domínios do ensino, 

aprendizagem e avaliação. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

                                          

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

 

 

 

 

Oficina de 

formação 

 

 

 

 

 

25h+25h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Promover práticas de 

trabalho colaborativo na 

construção e 

desenvolvimento de 

projetos de avaliação 

pedagógica em contexto 

de sala de aula. Elaborar 

recursos educativos de 

suporte ao 

desenvolvimento dos 

referidos projetos. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 

 

Necessidade de melhorar as 

práticas avaliativas para/das 

aprendizagens 

ACD 1-O Projeto de 

Monitorização, 

Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação 

Pedagógica (MAIA) para 

uma melhoria das práticas 

de avaliação das 

aprendizagens. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

b) Prática pedagógica 

e didática na docência 

 

 

 

Ação de Curta 

Duração 

 

 

 

 

6h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Compreender a natureza, 

os processos e as 

finalidades do Projeto 

MAIA.  

Justificar a importância da 

avaliação pedagógica 

para a melhoria das 

aprendizagens dos 

alunos. 

Escola-sede 2022/2023 

Necessidade de fomentar as 

práticas colaborativas e a 

dinamização de comunidades 

de prática. 

ACD 2-O Projeto de 

Monitorização, 

Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação 

Pedagógica (MAIA) para 

uma melhoria das práticas 

de avaliação das 

aprendizagens. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

b) Prática pedagógica 

e didática na docência 

 

 

 

Ação de Curta 

Duração 

 

 

 

 

3h 

 

Educadores de 

Infância, 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Partilhar as experiências 

formativas no âmbito do 

Projeto MAIA, 

designadamente os 

Projetos de Intervenção. 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

2022/2023 
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Pessoal não docente  

PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DIGITAL 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador 

Área de 

formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

Necessidade de reconhecer a 

importância da comunicação na 

construção da imagem da Escola e 

de melhorar os 

mecanismos de 

comunicação interna e 

externa em contexto 

escolar. 

 

A importância da 

Comunicação para a 

construção da imagem da 

Escola 

 

 

 

Sandra Macedo 

 

 

e) Tecnologias de 

Informática e Comunicação. 

 
Jornada de formação 

 

 

 

6h 

 

 

 

Assistentes técnicos 

Melhorar as 

competências de 

comunicação (oral 

e escrita) dos 

formandos. 

 

 

 

 

Escola-sede 
2021/2022 

Necessidade de melhorar 

competências específicas no 

uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

(TIC) 

 

 

Competências em TIC 

 

Manuel Miranda 

 

 

 

e) Tecnologias de 

Informática e Comunicação. 

 

 

 

Curso de formação 

 

 

25h 

 

 

Assistentes operacionais 

 

Capacitar para a 

utilização de diferentes 

ferramentas digitais 

(software) 

 

 

  Escola-sede 

 

 

2021/2023 

Necessidade de melhorar  

competências específicas no 

uso dos equipamentos de TIC 

e do Plano de Transição 

Digital (PTD) 

 

Operadores de 

Equipamentos TIC/PTD nas 

escolas 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

 

e) Tecnologias de 

Informática e Comunicação. 

 

Curso de formação 

 

 

 

25h 

 

 

Assistentes operacionais 

Capacitar para a 

utilização de 

diferentes 

equipamentos 

digitais (hardware) 

 

 

Escola-sede 

 

 

2021/2023 

 

Necessidade de melhorar 

competências específicas no uso 

das plataformas de Gestão e 

Administração Escolar 

 

 

Competências em TIC 

 

 

A definir pelo CFAEBE 

 

 

e) Tecnologias de 

Informática e Comunicação. 

 

Curso de formação 

 

 

25h 

 

 

Assistentes técnicos 

Capacitar para a 

utilização das 

plataformas de 

Gestão e 

Administração 

Escolar 

 

 

Escola-sede 

 

 

2021/2023 
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Necessidade de dotar os 

Psicólogos e Técnicos 

Especializados de conhecimentos 

acerca de modelos teóricos e 

práticos acerca da adoção de 

técnicas e estratégias eficazes de 

orientação escolar e profissional. 

 

 

Programa de Orientação 

Escolar e Profissional 3.0 

(formato de transição digital, 

versão online) 

 

 

Miguel Durães 

 

 

 

a) Relação 

pedagógica e 

relações humanas. 

 

 

 

 

Jornada de 

formação 

 

 

 

 

6h 

 

 

 

 

Psicólogos e Técnicos 

Especializados 

Apoiar a 

concretização de 

diagnósticos da 

sua realidade 

escolar. Promover 

a criação de um 

programa de 

orientação escolar 

e profissional 

multinível. 

 

 

 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

 

 

 

 

2022/2023 

 

 

Necessidade de reconhecer a 

importância da transição digital na 

prevenção e intervenção 

sistémica/familiar e na educação 

parental; 

 

 

ESCOLA PARA PAIS 3.0 – 

Programas colaborativos de 

intervenção com 

encarregados de educação 

e alunos a distância  

 

 

Miguel Durães 

 

 

a) Relação 

pedagógica e 

relações humanas. 

 

 

 

Curso de formação 

 

 

 

25h 

 

 

 

Assistentes técnicos 

Partilhar 

experiências e 

apontar caminhos 

que culminem 

numa verdadeira 

experiência do 

futuro na 

Educação, através 

de programas de 

prevenção e 

intervenção 

sistémica/familiar e 

de educação 

parental. 

 

 

 

 

 

 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

2022/2023 
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Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador 

Área de 

formação 

 

Modalidade 

de formação 

 

 

Duração Destinatários Efeitos a produzir Local 

 

Calendarização 

 

 

Conhecer os princípios 

orientadores da educação 

inclusiva. 

Compreender o papel de cada um 

enquanto recurso humano de 

apoio à aprendizagem e à 

inclusão. 

 

 

Educação inclusiva: uma 

abordagem centrada no 

modelo multinível e no 

papel da EMAEI 

 

 

Centro de Recursos 

para a Inclusão 

(Associação de Pais e 

Amigos das Crianças 

Inadaptadas) 

 

 

a) Relação 

pedagógica e 

relações humanas. 

 

Jornada de formação 

 

 

 

 

6h 

 

 

 

 

Assistentes operacionais 

Contribuir para 

uma melhor e mais 

ajustada 

intervenção dos 

assistentes 

operacionais junto 

da diversidade de 

alunos em contexto 

escolar. 

 

 

 

 

Escola-sede 

 

 

 

 

2021/2023 
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Anexo 2 

 

- Inquérito por Questionário “A sua opinião sobre as oficinas de formação: Capacitação 

Digital de Docentes Nível 1/ 2/ 3”  
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