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1. Introdução 

 

Um dos maiores desafios da educação é, a par da melhoria da qualidade do ensino e 

do sucesso das aprendizagens, a valorização profissional e pessoal da comunidade e 

dos agentes educativos. Pretende-se com este plano de formação ir de encontro ao 

desafio atrás mencionado, procurando cimentar a ideia de que a organização e gestão 

do ensino, assim como o sucesso educativo, constituem o núcleo central da atividade 

docente.  

Com o novo Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, estabelece-se um 

novo paradigma para o sistema de formação contínua, orientado para a melhoria da 

qualidade de desempenho dos professores, com vista a centrar o sistema de formação 

nas prioridades identificadas nas escolas e no desenvolvimento profissional dos 

docentes. Deste modo a formação contínua poderá proporcionar a melhoria da 

qualidade do ensino e articular-se com os objetivos da política educativa local e 

nacional.  

Atendendo a que as novas orientações de enquadramento legal remetem 

fundamentalmente para a inclusão e flexibilidade e articulação do currículo, os 

agrupamentos devem agora centrar-se essencialmente em dar resposta às linhas 

orientadoras da tutela. O mesmo sucedeu com a implementação dos Planos de Ação 

Estratégica para a Promoção do Sucesso, que com base numa avaliação diagnóstica, 

apresentaram indicadores, que remetem para uma necessidade de formação continua 

em conformidade, como parte de solução e que nos anos anteriores, já tiveram alguns 

resultados positivos. 

O agrupamento José Sanches e SVB fez um levantamento das necessidades de 

formação através de um inquérito aplicado pelos órgãos de gestão intermédios, que 

identificaram as barreiras e os constrangimentos, assim como algumas estratégias na 

formação a equacionar para este ano letivo. Apesar da existência de uma larga bolsa 

de formadores no centro de formação, um dos constrangimentos é o desajustamento 

desta, à realidade e exigências atuais da nossa região de abrangência, assim como a 

motivação dos formadores e formandos em contribuir para que o sucesso, seja mais 

uma prioridade a alcançar no nosso sistema educativo. A forma de ultrapassar esta 

situação, é fazer parcerias com outros centros de formação. 
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2. Objetivos 

Os objetivos deste plano de formação são os seguintes:  

A- Identificar (diagnosticar) as necessidades e prioridades de formação; 

B- Possibilitar o aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes nos 

vários domínios da atividade educativa; 

 C- Garantir a formação contínua de docentes e a atualização permanente por parte 

dos profissionais de educação;  

D- Contribuir para o processo de melhoria da qualidade do ensino, através duma 

formação adequada dos profissionais em serviço nas Escolas e Jardins de Infância do 

Agrupamento;  

E- Contribuir para a consolidação de uma cultura de desenvolvimento profissional e de 

melhoria da qualidade dos serviços prestados do Agrupamento, através de uma 

atualização corrente dos profissionais da educação; 

 F- Estimular o surgimento de dinâmicas formativas assentes, sempre que possível, na 

formação interna, por forma a potenciar os recursos endógenos do Agrupamento; 

 G- Apoiar os pais, encarregados de educação e famílias no desenvolvimento de 

conhecimentos e competências que lhes permitam fazer o acompanhamento 

académico dos seus filhos e exercer o seu papel parental, de formação e educação dos 

educandos. 

 

 

3. Destinatários 

O Plano de Formação do Agrupamento destina-se a todos os elementos da sua 

comunidade educativa, nomeadamente: 

   - Educadoras de Infância; 

   - Professores do Ensino Básico e Secundário; 

   - Técnicos especializados; 

   - Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais;  
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   - Pais / Encarregados de Educação 

 

 

4. Necessidades de formação 

População alvo Temas 

Docentes 1.Tecnologias de informação e aplicação em ambientes de aprendizagem 

inovadores; 2. Articulação de competências transversais e verticalidade 

do currículo; 3. Competências/aprendizagens essenciais, no âmbito do 

ciclo de ensino e sua aplicação pedagógica; 4. Especificidades científico-

didáticas, que se traduzem nas propostas no âmbito da formação 

específica; 5. Aplicação de metodologia de projeto; 6-Competências 

digitais; 7. Cidadania e Desenvolvimento no currículo. 

Não docentes  1. Atualização dos procedimentos de segurança;  

Pais /Educação 1. Apoio familiar ao estudo; 2. Segurança  digital e Internet; 3. 

Capacitação parental;  3. Valores e atitudes na escola e na família; 4- 

Estilos vida saudável 

 

 

5. Prioridades de formação 

As prioridades de formação decorrem da maior ou menor urgência da organização em 

atingir os objetivos emergentes dos seus documentos orientadores. A partir do 

diagnóstico, foram definidas as seguintes prioridades de formação: 

Pessoal Docente:  

Pré- escolar – Desenvolvimento de competências leitoras. 

 1º Ciclo – Competências de leitura e escrita; ciências experimentais. 

Matemática e Ciências experimentais – Utilização das ferramentas WEB 2.0 em Físico-
química e Matemática; avaliação das atividades experimentais. 

Ciências Sociais e Humanas – Planificação e articulação da Cidadania e 
desenvolvimento; Autonomia e flexibilidade curricular – metodologia de projeto. 

Línguas - Trabalho colaborativo com ferramentas WEB (Português);  

Educação Física – Didáticas específicas das modalidades; inclusão de alunos; partilha 
de sala de aula. 

Cursos Profissionais- Indisciplina como fronteira 
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Expressões – Didáticas específicas associadas à Educação Artística; construção de 
saberes através da metodologia de projeto. 

 

 

Informática – Formação Programação de arduínos, com sensores, atuadores e ligação aos 

componentes de comunicação ; programação em Android no Ensino da Informática; 
programação para Android com App Inventor; programação em PHP – Iniciação; 
Realidade Virtual na Educação com CoSpaces.  

 

 Pessoal Não Docente: 

- Higiene e segurança no trabalho em contexto escolar ( DGAE/01 -50/14SN) 

- 1º Socorros e suporte básico de vida  

- Gestão de conflitos no meio escolar (assistentes operacionais); 

 

 

6. Critérios de seleção de formandos 

A seleção dos formandos obedecerá às prioridades que a seguir se estabelecem:   

  1. Necessidade da formação para efeitos de avaliação ou progressão na 

carreira; 

  2. Adequação do grupo de recrutamento a que o docente pertence ao público-

alvo da formação em causa;  

  3. Data de entrada da inscrição. 

 

 

  



 

 6 
 

 

7. Propostas de formação 2017-2019 

Pessoal Docente 

Nº Temática da 

ação/ área de 

intervenção 

Necessidade/Razão/objetivos da 

ação 

Destinatários Duração Formador 

 

1 

 

Tutoria em meio 

escolar 

 

Promover o sucesso educativo através 

da autorregulação  

 

Básico e Secundário 

CCPFC/ACC-90143/17 

 

 

OF 

15H+15H 

 

Luis Marçal 

 

 

2 

 

 

Competências 

digitais  

 

 

 

 

 

Desenvolver e atualizar competências 

digitais dos docentes. 

 

 

 

 

 

1ºC 

Básico e Secundário 

     5 ACD 

(3H cada, 

sendo a 1ª 

e a 5ª 

sessão 

presencial) 

15H 

 

 

DGE 

ERTE 

3 Educação para a 

Cidadania: do 

enquadramento 

às práticas 

CCPFC/ACC-

100619/18 

 

Necessidade de investir na formação 

contínua de professores na área da C e 

D, no sentido de melhorar a qualidade 

da aprendizagem dos alunos e o perfil 

do aluno. Reforça o papel da escola na 

formação para o exercício da cidadania 

e desenvolvimento sustentável. 

 

Pre Escolar, 1ºCiclo 

Básico e Secundário 

 

60H 

30H+30H 

  OF 

 

 

Isabel Adónis 

 

4 

Uso de 

dispositivos 

moveis na 

promoção de 

aprendizagens” 

 

Desenvolvimento sob forma de oficina de 
formação, com o intuito de promover a 

elaboração de materiais pedagógicos 
digitais 

 
 

1ºC 

Básico e Secundário 

 

30H 

15H+15H 

OF 

 

Ilídio Vicente 

 

 

 

5 

 

Gestão de 

conflitos 

 

Formação para docentes no 

agrupamento no âmbito da gestão de 

conflitos na sala de aula. 

Saber lidar com conflitos e aprender a 

gerir as relações interpessoais; 

prevenção de problemas 

comportamentais e metodologias para a 

modelação da indisciplina. 

 

1ºC, Básico e 

Secundário 

 

15H 

CF 

 

Luis Marçal 

 

6 

 

      Competências 

leitoras 

         

 

 

Desenvolvimento de uma formação em 

forma de ACD relativa ao 

desenvolvimento das competências 

leitoras nas crianças (pré-escolar). 

“Consciência fonológica na educação 

infância” 

 

 

       Pré escolar 

 

 

 

3H 

ACD 

 

      

     Élia Martins 
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7 

Inclusão escolar 

Atualização da visão da aprendizagem, 
ensino e inclusão à luz do novo DL:54/2018 

Partilha de práticas inclusivas â luz da nova 
legislação 

 
Pré Escolar; Ensino 1ºC, 

Básico e Secundário 

15H 

CF 

 

Joaquim Picado 

 

8 

 

Gestão Educativa 

e monitorização 

 

Monitorização do projeto educativo e a 
regulação da atividade escolar; articulação 
do projeto educativo com os instrumentos 

de regulação da escola. 
 

Acompanhamento e monitorização do 
currículo, avaliação e aprendizagens. 

 
Pré Escolar; Ensino 1ºC, 

Básico e Secundário 

 

30h 

OF 

 

 

Isabel Adónis 

 

9 

 

“Trabalho de 

Projeto: uma forma 

de aprender 

investigando” 

 
Desenvolver metodologias de investigação  
 

Implantar e desenvolver projetos no 
contexto educativo. 

 
 
 

Pré Escolar; Ensino 1ºC, 
Básico e Secundário 

 

15H 

CF 

 

 

Joaquim Picado 

10 

 

Para o 

desenvolvimento 

de uma escola 

inclusiva: desafios 

da legislação à 

prática 

 

Capacitação para implementação do 

 DL 54/2018 

 
 

Pré Escolar; Ensino 1ºC, 
Básico e Secundário 

 

6H 

ACD 

 

Lucinda Minhós 

Diogo 

Figueiredo 

11  

E-Twinning como 

ferramenta 

escolar 

Capacitar para concorrer para a 
materialização de projetos delineados no 

âmbito da flexibilidade curricular e conferir 
competências relacionadas com o perfil do 

aluno. 

Todos grupos 
disciplinares 

4H 

ACD 

 

Formador do E-

Twinning 

12 Práticas 

experimentais 

Implementação de práticas experimentais 
nos primeiros anos de escolaridade 

Reconstrução do conhecimento didático 
com base nas ciências experimentais. 

 
Educadores Infância e  

Docentes 1ºCiclo 

3H 

ACD 

 

Isabel Vieira 

Patrícia santos 

 

 

Pessoal não docente 

Nº Temática da 

ação/ área de 

intervenção 

Necessidade/Razão/objetivos da 

ação 

Destinatários Duração Formador 

1 1ºs Socorros Atualização de procedimentos de 

segurança em suporte básico vida 

Assistentes operacionais 3H PES/UCCCB 

 

2 

 

Higiene e 

Segurança Trabalho 

 

 Atualização de procedimentos gerais 

 

Assistentes técnicos 

 

3H 

 

Direção 

 

3       GIAE Atualizar conhecimentos de modo a 

garantir a manutenção do GIAE 

Assistentes técnicos 3H Direção 
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Pais / Encarregados de Educação 

Nº Temática da 

ação/ área de 

intervenção 

Necessidade/Razão/objetivos da 

ação 

Destinatários Duração Formador 

1 Capacitação 

parental 

Acompanhamento do crescimento a 

par da educação de valores e 

cumprimento de regras. 

 

Enc. Educação/ pais 

 

2H 

   

Diogo 

Figueiredo 

3 Apoio familiar ao 

estudo 

Metodologia de estudo em casa Enc. Educação/pais 3H Diogo 

Figueiredo 

 

4 

 

Promoção da 

segurança digital 

Abordar e sensibilizar para as 

questões de segurança digital na 

utilização das novas tecnologias e 

suas consequências; 

Enc. Educação/pais  

3H 

 

 Escola segura 

 

 

8. Recursos humanos, físicos e financeiros 

Privilegiam-se como recursos humanos os formadores internos do agrupamento e os 

formadores pertencentes à bolsa de formadores do CFAE AltoTejo.  Ao nível dos 

recursos físicos, o agrupamento disponibiliza espaço e equipamentos adequados à 

realização das ações de formação.  Os recursos financeiros são alocados pelo 

agrupamento através das candidaturas e financiamentos específicos, assim como dos 

recursos financeiros dos interessados.  

 

9. Avaliação e monitorização 

Durante o período de concretização deste plano, o Conselho Pedagógico do 

Agrupamento realizará a necessária monitorização, elaborando para o efeito os 

instrumentos adequados, culminando com a avaliação do mesmo no final do ano 

letivo, que evidenciará o grau de concretização dos objetivos definidos.  

 

Aprovado e atualizado em reunião do Conselho Pedagógico do Agrupamento de 

Escolas José Sanches e São Vicente da Beira, do dia 21 de Novembro de 2018. 

 

A Diretora do Agrupamento 

Rosa Caetano 
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