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Considerações iniciais 

  O AE de Vale Tamel (AEVT) considerou pertinente atualizar, nesta fase, a versão 

do plano de formação para 2021/23 apreciada e aprovada em reunião do conselho 

pedagógico em 27 de outubro de 2021, por forma a assegurar que a formação nele 

prevista incluísse as ações contempladas no projeto de formação (AVISO n.º POCH-I4-

2022-02) submetido pelo Centro de Formação da Associação de Escolas dos concelhos de 

Barcelos e Esposende (CFAEBE), em 31 de outubro de 2022, ao abrigo do Despacho n.º 

9932/2022, de 11 de agosto. O período temporal para concretização deste novo projeto 

de formação é coincidente com o do Plano de Ação para a Transição Digital, aprovado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril, verificando-se, assim, 

a confluência destes dois projetos neste plano de formação.   

 A relevância desta atualização resulta, sobretudo, do facto de este recente projeto 

de formação estar ancorado ao Plano 21|23 Escola+, plano integrado para a recuperação 

das aprendizagens, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021 e, por 

essa razão, a formação nele constante ser de grande importância no âmbito da formação 

de docentes, uma vez que visa responder aos danos provocados pela pandemia da 

doença COVID-19, designadamente no processo de aprendizagem e no desenvolvimento 

psicopedagógico e motor das crianças e jovens, com vista à promoção do sucesso escolar 

e ao combate às desigualdades através da educação. 

 As ações específicas que integram o mencionado projeto de formação e que, 

consequentemente, justificaram a atualização deste plano de formação estão incluídas no 

Eixo 1 do Plano 21|23 Escola +, com incidência nos seguintes eixos:  

  Recuperar com Matemática; 

 Recuperar incluindo; 

 Capacitar para avaliar. 

A secção 10 "Ações de formação contínua previstas para o biénio 2021/2023” 

contempla os quadros descritivos da oferta formativa prevista destinada aos docentes e 

não docentes e inclui as ações destinadas aos docentes integradas nos eixos atrás 

referidos.   

A monitorização das ações de formação realizadas contemplará os seguintes indicadores: 

i) o grau de satisfação do(a) formando(a) e ii) o impacto da ação de formação na atividade 

profissional do(a) formando(a). Para este efeito, será considerada a informação extraída do 

documento utilizado pelo CFAEBE, no qual o(a) formando(a) procede à avaliação de cada 

ação concluída. Serão, ainda, analisadas as respostas dadas aos questionários “A sua 

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

aplicados aos formandos dois meses após a conclusão da formação, para estudo do seu 

impacto. 
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Introdução 

A formação contínua proporciona o aperfeiçoamento das práticas educativas e 

deve ser entendida como instrumento estratégico de modernização e transformação dos 

processos educativos, com vista a garantir o sucesso dos alunos e a qualidade do serviço 

prestado à comunidade.  

Num mundo em rápida e permanente mudança, a formação contínua dos 

profissionais de educação surge como o meio de aquisição de conhecimentos e de 

capacidades para agir no contexto educativo, visando o seu desenvolvimento profissional 

e organizacional. Neste sentido, o desenvolvimento pessoal e profissional dos agentes 

educativos (docentes e não docentes) é crucial para a aquisição/atualização de 

conhecimentos e para a promoção de melhores práticas educativas, tendo em vista à sua 

preparação para os desafios que se vão impondo ao exercício da sua atividade 

profissional.  

O sucesso de uma Escola depende, em grande parte, do seu desenvolvimento 

organizativo e da qualidade do serviço educativo que presta à comunidade envolvente, 

assumindo aqui um papel preponderante o investimento feito por cada unidade orgânica 

no âmbito do desenvolvimento profissional dos seus recursos humanos. Para a 

concretização deste desígnio assume especial relevância a articulação do AEVT com 

CFAEBE.  

Esta parceria consubstancia-se no presente Plano de Formação, que assenta num 

levantamento de necessidades e prioridades de formação dos recursos humanos afetos a 

este agrupamento e cuja elaboração teve em consideração, por um lado, os documentos 

estruturantes que norteiam este agrupamento (designadamente, o Projeto Educativo, o 

Regulamento Interno, o Contrato de Autonomia, o Plano Anual de Atividades, o Plano de Ação 

Estratégica, o Relatório Final de Autoavaliação 2020-21 e o Plano Anual de Atividades 2020-21 

da Equipa de Autoavaliação) e, por outro, as recentes alterações que ocorreram nas 

políticas educativas e que se fizeram acompanhar da publicação de nova legislação, que 

define os princípios orientadores da conceção, operacionalização e avaliação das 

aprendizagens. Também os constrangimentos resultantes da pandemia Covid-19 

assumiram uma importância neste Plano de Formação, tornando mais urgente a 

necessidade de os agentes educativos desenvolverem competências consubstanciadas no 

Plano de Ação para a Transição Digital, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril. 

Este Plano de Formação é concebido para o biénio 2021/23. 
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1. Enquadramento legal do Plano de Formação 

A formação contínua de docentes é um direito consagrado na LBSE («A todos os 

educadores, professores e outros profissionais da educação é reconhecido o direito à 

formação contínua», n.º 1 do artigo 38.º), considerado estruturante para a melhoria da 

qualidade, da eficácia e da eficiência do sistema educativo. Mais do que um direito, o 

Conselho Nacional de Educação (2013) considera a procura de formação «um direito e um 

dever dos docentes e das escolas» e sublinha que «a formação contínua realizada durante 

o percurso profissional dos professores não pode deixar de coadunar-se com um 

processo de desenvolvimento profissional.» (p. 15763).  

O Estatuto da Carreira Docente (ECD), no Capítulo II, artigo 6.º, alínea a), refere 

que “o direito à formação e informação para o exercício da função educativa é garantido 

pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e aprofundar 

os conhecimentos e as competências profissionais dos docentes”. No seu capítulo III, 

artigo 16.º - ações de formação contínua -, o citado estatuto refere que “a formação 

contínua é realizada de acordo com os planos de formação elaborados pelos 

agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, tendo em consideração o diagnóstico 

das necessidades de formação dos respetivos docentes”. 

O Plano de Formação do AEVT integra as necessidades formativas dos docentes, 

não docentes, alunos, pais e encarregados de educação e está elaborado de acordo com 

as orientações expressas na legislação em vigor relativas à formação contínua. Neste 

contexto legislativo, assume particular relevância o artigo 33.º da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei n.º 46/86, de 14 de outubro), o ECD (Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de 

fevereiro, que inclui a sua republicação), o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, o Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores (Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, Despacho n.º 

5418/2015, de 22 de maio e Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio) e o normativo que 

rege a constituição e funcionamento dos Centros de Formação (Decreto-Lei n.º 127/2015, 

de 7 de julho). 

Assume-se que a formação contínua dos atores escolares exerce um papel 

preponderante no funcionamento da Escola, contribuindo para aumentar o nível de 

qualificações de todos os que nela exercem funções, com repercussões, desde logo, na 

redução do abandono escolar, na melhoria das aprendizagens, atitudes e 

comportamentos dos alunos (em consonância com o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória) e, numa perspetiva mais globalizante, na prestação de um 
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serviço educativo da máxima qualidade, procurando responder, o melhor possível, aos 

desafios da sociedade atual e às exigências da comunidade educativa.  

Considerando as políticas educativas em vigor e a oferta formativa disponibilizada 

pelo CFAEBE, no seu Plano de Formação 2021-23, é dado maior destaque à formação 

nas áreas da Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei 

n.º 116/2019, de 13 de setembro), Autonomia e Flexibilidade Curricular (Decreto-Lei n.º 

55/2018, de 6 de julho, e Portarias n.º 223-A/2018, de 3 de agosto e n.º 226-A/2018, de 7 

de agosto), Projeto MAIA (Monitorização, Acompanhamento e Investigação em 

Avaliação Pedagógica) e Plano de Ação para a Transição Digital (Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril).  

Pelo exposto, o Plano de Formação aqui definido deve ser encarado como um 

documento de referência sobre as necessidades formativas consideradas mais relevantes para 

o desenvolvimento profissional dos docentes e não docentes deste agrupamento, tendo 

como principal desígnio a melhoria da qualidade do ensino, das aprendizagens e do 

serviço prestado neste agrupamento, sempre em articulação com os objetivos de política 

educativa local e nacional.  

 

2. O Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel e o CFAEBE 

O AEVT é uma das 12 orgânicas (10 agrupamentos de escolas e 2 escolas não 

agrupadas) associadas ao CFAEBE (Centro de Formação da Associação de Escolas dos 

concelhos de Barcelos e Esposende). A elaboração deste Plano de Formação tem em 

consideração os objetivos dos CFAE, em conformidade com o artigo 7.º do Decreto-Lei 

n.º 127/2015, de 7 de julho, que passam a elencar-se: 

 

a) Garantir a execução de planos de formação visando o melhor desempenho das 

escolas enquanto organizações empenhadas na procura da excelência, designadamente 

através da valorização da diversidade dos seus recursos humanos;  

 

b) Coligir a identificação das prioridades de formação de curto e médio prazo do 

pessoal docente e não docente indicadas pelas escolas associadas;  

c) Promover o desenvolvimento da formação contínua do pessoal docente e não 

docente das escolas associadas, através da elaboração e implementação de planos de 

formação adequados às prioridades definidas;  
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d) Assegurar o apoio às escolas associadas na implementação dos curricula e na 

concretização de projetos específicos;  

e) Construir redes de parceria com instituições de ensino superior, tendo em vista a 

adequação e a qualidade da oferta formativa;  

f) Privilegiar as relações com as comunidades locais e regionais;  

g) Fomentar a divulgação e disseminação das boas práticas, da partilha de 

experiências pedagógicas e de recursos educativos adequados às necessidades 

organizacionais, científicas e pedagógicas das escolas e dos profissionais de ensino;  

h) Garantir a qualidade da formação, através de mecanismos de monitorização e 

de avaliação da formação e do seu impacte e reformular os planos de formação em 

conformidade com os resultados obtidos;  

i) Colaborar com a administração educativa em programas relevantes para o 

sistema educativo. 

A elaboração e operacionalização deste Plano de Formação resultam de uma 

estreita articulação entre o CFAEBE e o membro da secção de formação e monitorização 

deste agrupamento, que é o “responsável do plano de formação de cada uma das escolas 

associadas” conforme determina o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho (n.º 1, artigo 

15.º). 

 

3. Público-alvo 

Este Plano de Formação destina-se a atender às necessidades de formação dos 

recursos humanos (docentes e não docentes) do AEVT, em articulação com o CFAEBE e 

entidades cuja parceria se revele profícua para o cumprimento dos objetivos aqui 

delineados.  

Integram-se, também, neste documento, outras iniciativas, tais como sessões de 

esclarecimento, destinadas aos alunos e aos pais/encarregados de educação, sobre 

temáticas que se revelem importantes para um maior envolvimento da comunidade 

educativa na vida da escola e para a promoção de uma Educação pública de qualidade, 

podendo estas ser promovidas por entidades locais, regionais, nacionais e internacionais, 

em função das necessidades sentidas e das oportunidades proporcionadas a este 

agrupamento. 

Sem prejuízo das necessidades formativas elencadas neste Plano de Formação, 

poderão surgir outras iniciativas resultantes de necessidades diagnosticadas ao longo do 

período de vigência deste documento.    
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4. Objetivos 

Nos termos da alínea i) do artigo 4.º da Portaria n.º 30/2013, de 29 de janeiro, 

compete à Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) acreditar as ações de 

formação do pessoal não docente. Por seu turno, a formação contínua considerada para 

os efeitos previstos no Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores 

dos Ensinos Básico e Secundário, de acordo com os artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 

22/2014, de 11 de fevereiro, é, maioritariamente, acreditada pelo Conselho Científico-

Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC).  

 No que concerne às áreas de formação do pessoal docente e não docente, 

importa frisar que a formação contínua de professores, segundo o artigo 5.º do decreto-

lei atrás referido, centra-se em 7 áreas de formação, a saber: 

 

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. 

 

 Relativamente à formação do pessoal não docente, a 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.  

 

Considerando as áreas de formação atrás referidas, o presente Plano de Formação 

propõe-se atingir objetivos centrados em duas dimensões: a primeira, de natureza 

organizacional, pretende melhorar a qualidade do trabalho desenvolvido na Escola, 



10 

 

enquanto organização educativa. A segunda, de natureza profissional, visa desenvolver 

e/ou aperfeiçoar competências profissionais que requerem uma permanente atualização: 

 No âmbito pedagógico; 

 Resultante da alteração dos referenciais curriculares; 

 Proveniente de alterações do conteúdo funcional da profissão docente e não 

docente. 

Dando ênfase às áreas de formação acima referidas, o Plano de Formação do 

AEVT pretende contribuir para a prossecução dos seguintes objetivos:  

a) Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo AEVT, através de uma 

formação adequada dos seus recursos humanos;  

b) Aperfeiçoar o desempenho profissional do pessoal docente e não docente, 

potenciando o aprofundamento de conhecimentos e competências nas diversas áreas do 

saber;  

c) Responder às necessidades do AEVT, na sequência dos atuais desafios que se 

colocam aos docentes e não docentes;  

d) Promover o sucesso educativo, através da qualidade dos processos de ensino, 

de aprendizagem, de socialização e relacionamento interpessoal;  

  e) Potenciar a inovação, no âmbito das metodologias e estratégias educativas; 

  f) Promover o uso alargado das TIC como ferramentas de apoio à melhoria dos 

processos pedagógicos, administrativos e de comunicação; 

  g) Desenvolver práticas colaborativas em contexto escolar; 

h) Fomentar a partilha de conhecimentos e capacidades orientada

 para o desenvolvimento profissional dos docentes; 

i) Assegurar o bem-estar e a qualidade de trabalho entre os membros da comunidade 

educativa. 
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5. Levantamento das necessidades de formação 

 Para a elaboração do Plano de Formação houve a preocupação de ter em 

consideração as necessidades sentidas pelos diferentes agentes educativos, tendo-se 

procedido a uma recolha prévia de informação, junto dos docentes e não docentes em 

exercício de funções no AEVT. 

O levantamento das necessidades de formação decorre, também, das prioridades e 

objetivos estratégicos do Projeto Educativo, do Plano de Ação Estratégica, do Plano Anual 

de Atividades, da Avaliação de Desempenho Docente, dos Relatórios de Autoavaliação do 

Agrupamento e das orientações do Conselho Pedagógico. 

As áreas prioritárias da formação que, a seguir, se apresentam resultam da 

conjugação das necessidades de todas as estruturas educativas que constituem o AEVT, 

com vista à prossecução dos objetivos definidos nos seus documentos orientadores. No 

respeitante aos pais e encarregados de educação, pretende-se maximizar o seu 

envolvimento e participação na ação educativa, sempre com o intuito de ir ao encontro 

das propostas por eles apresentadas, merecendo especial destaque o trabalho de 

articulação Escola-Família que se desenvolve, também, em cooperação com o Serviço de 

Psicologia e Orientação deste agrupamento.  

 

 

6. Áreas prioritárias de formação 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 11 de abril, criou o Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o qual assenta no pressuposto de que são as 

comunidades educativas quem melhor conhece os seus contextos, dificuldades e 

potencialidades. Por esta razão, as comunidades são quem está melhor preparado para 

encontrar soluções locais e conceber planos de ação estratégica, pensados ao nível de cada 

escola, com o objetivo de melhorar as práticas educativas e as aprendizagens dos alunos. 

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, define como prioritárias as ações de formação 

que incidam nas seguintes áreas: 
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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 conformidade com o n.º 4 do referido artigo, é, também, abrangida pela 

dimensão científica e pedagógica dos «docentes que exerçam funções de direção de 

escolas ou de centros de formação de associação de escolas, bem como funções de 

coordenação educativa e de supervisão pedagógica» a formação realizada numa das 

seguintes áreas:  

a) Formação educacional geral e das organizações educativas;  

b) Administração escolar e administração educacional;  

c) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica. 

 

Em consequência do contexto pandémico que se vive e na sequência da 

publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, 21 de abril, tornou-se 

emergente a necessidade de capacitação digital dos professores. Por conseguinte, o 

Plano de Formação do AEVT prioriza, igualmente, a formação realizada no âmbito da 

Transição Digital, a qual, de acordo com o Despacho n.º 2053/2021, de 24 de fevereiro, 

releva para a dimensão científica e pedagógica. 

 Feito o levantamento das necessidades de formação do pessoal docente e não 

docente, considera-se prioritário desenvolver as áreas que a seguir se referem. 
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Pessoal docente  

a) Educação Inclusiva; 

b) Autonomia e Flexibilidade Curricular; 

c) Avaliação pedagógica (Projeto MAIA); 

d) Cidadania e Desenvolvimento; 

e) Ambientes de aprendizagem ativos e inovadores. 

 

Pessoal não docente (assistentes operacionais)  

a) Educação Inclusiva; 

b) Primeiros socorros no local de trabalho com SBV-Pediátrico; 

c) Tecnologias da Informação e Comunicação; 

d) Gestão do conflito e da indisciplina na escola; 

e) Satisfação e motivação no trabalho; 

f) Procedimentos de segurança em contexto escolar (plano de evacuação); 

g) Apoio às atividades de expressões: corporal, dramática e musical; 

h) Clima e cultura escolar; 

i) Relacionamento interpessoal. 

 

Pessoal não docente (assistentes técnicos)  

a) Plataformas de Gestão e Administração Escolar; 

 

Psicólogos e técnicos especializados 

a) Programa de orientação escolar e profissional 3.0 (formato de transição digital 

versão online) 

b) Escola para pais 3.0- Programas colaborativos de intervenção com encarregados de 

educação e alunos à distância 

 

Alunos  

a) Educação para a Saúde: alimentação saudável; hábitos de vida saudável e 

prevenção de comportamentos de risco; prevenção do bullying e violência no 

namoro; 

b) Segurança: Net segura – segurança na internet e plano de evacuação. 
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Pais e encarregados de educação  

a) Escola para pais (em articulação com o SPO); 

b) A Escola de hoje: o que está a mudar? 

c) Promoção da motivação escolar; 

d) Saúde mental e emocional; 

e) Cibersegurança. 

 

Biblioteca Escolar 

a) Encontro das Bibliotecas Escolares; 

b) Plataformas de apoio à leitura e escrita.  

 
 

7. Implementação do Plano de Formação 

A formação será, sempre que possível, certificada e acreditada para efeitos de 

progressão na carreira, dependendo da sua natureza, temática, duração e público-alvo e 

será, maioritariamente, dinamizada pelo CFAEBE.  

 

As modalidades de formação previstas são as seguintes: 

a) Pessoal Docente 

▪ Ações de formação de Curta Duração (ACD); 

▪ Cursos de formação; 

▪ Oficinas de formação. 

b) Pessoal Não Docente 

▪ Curso de formação; 

▪ Jornada de formação. 

  

 

Em função das necessidades formativas diagnosticadas, poderão decorrer 

iniciativas dinamizadas pelos organismos centrais do Ministério da Educação, pela 

Direção, professores/formadores deste agrupamento, pela Equipa TIC, pelo Serviço de 
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Psicologia e Orientação, pelo Município de Barcelos, pelas associações de 

pais/encarregados de educação e outras entidades parceiras, cujo contributo seja 

considerado uma mais-valia, para o desenvolvimento profissional dos recursos humanos 

do AEVT e, consequentemente, para a melhoria do serviço educativo prestado por este 

agrupamento.   

 

8. Aprovação, acompanhamento, revisão, monitorização e avaliação do Plano de Formação 

Em conformidade com a alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, compete ao Diretor: 

 

- “Aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, 

ouvido também, no último caso, o município”. 

 

Em conformidade com a alínea d) do artigo 33.º do normativo atrás referido, compete ao 

Conselho Pedagógico: 

 

- “Apresentar propostas e emitir parecer sobre a elaboração do plano de formação e de 

atualização do pessoal docente e não docente”. 

 

Em conformidade com a alínea h) do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de 

julho., compete à Secção de Formação e Monitorização: 

 

- “Acompanhar a execução dos planos de formação e de atividades do CFAE e de cada 

escola associada”. 

 

 O presente Plano de Formação será avaliado no final de cada ano letivo de 

vigência ou até ao final do 1.º período do ano letivo subsequente e a sua revisão 

ocorrerá sempre que se julgue necessário, em função de eventuais alterações legislativas, 

das orientações emanadas dos vários organismos do Ministério da Educação, da oferta 

formativa disponibilizada pelo CFAEBE e outras entidades formativas, dos documentos 

orientadores do AEVT e de outras alterações que ocorram e que se considerem 

relevantes para este documento. No caso de, futuramente, se verificarem necessidades 

de formação adicionais, a revisão deste plano integrará as novas propostas de formação, 

assim como iniciativas não previstas, mas, entretanto, realizadas no seio deste 
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agrupamento. 

 

No Relatório Anual de Autoavaliação, é apresentada a formação promovida, ao 

longo do ano letivo. O acompanhamento, a revisão, monitorização e avaliação do Plano 

de Formação é da competência do Conselho Pedagógico, que concebe e aplica os 

instrumentos necessários para avaliar a sua concretização, com a colaboração do 

representante do AEVT na Secção de Formação e Monitorização do CFAEBE. A 

monitorização e avaliação do impacto da formação resultará da análise das avaliações 

realizadas no final de cada ação, por parte dos formandos e do impacto da formação ao 

nível profissional, consubstanciando-se na melhoria do ensino, das aprendizagens e do 

serviço educativo prestado pelo AEVT. 

 

 

9. Considerações finais 

A realização das ações de formação propostas no presente Plano de Formação está 

dependente dos recursos físicos e humanos existentes no agrupamento e, maioritariamente, da 

execução dos dois projetos de formação do CFAEBE em vigor.  
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10. Ações de formação contínua previstas para o biénio 2021/2023 

FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE  

 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador             Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

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 

                                                
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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PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DIGITAL 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

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 

                                                
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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PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DIGITAL 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

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 
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______________________________________________ 

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. 

RECUPERAR COM MATEMÁTICA – ENSINO BÁSICO 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

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 

 

 

 

 

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 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 

                                                
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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formação racional e as 

consequências para o 

ensino da Matemática. 

 

RECUPERAR COM MATEMÁTICA – ENSINO SECUNDÁRIO 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

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 

 

A definir pelo 

CFAEBE 

 

2022/2023 

                                                
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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ensino da Matemática. 

 

 

RECUPERAR INCLUINDO 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2 

 

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 

                                                
 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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CAPACITAR PARA AVALIAR 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador Área de formação1 

 

Modalidade 

de formação2  

 

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 

                                                
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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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 

FORMAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE  

PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DIGITAL 

Necessidade 

de formação 
Designação da ação Formador 

Área de 

formação1 

 

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 

                                                
1
 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. 
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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 

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 

formação1 

 

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 

 

 

Atualização apreciada e aprovada em reunião do conselho pedagógico do AE de Vale do Tamel em 09 de novembro de 2022

                                                
1
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