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1. INTRODUÇÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL 

1.1. INTRODUÇÃO 

O ano de 2020 ficará definitivamente marcado por alterações substanciais no sistema de ensino, 

resultantes da necessidade de dar resposta e ultrapassar os constrangimentos causados pela pandemia 

da Covid-19. Operaram-se ajustamentos em tempo recorde e, desde logo, se montou uma rede informal 

de formação de professores, em que os mais habituados e habilitados a trabalhar com as tecnologias de 

informação e comunicação ajudaram os seus pares a ultrapassar as dificuldades com que estes se iam 

deparando. Também, em tempo recorde, o CFAE/Braga Sul desenvolveu atividade formativa para fazer 

face às necessidades dos professores das suas escolas associadas. Ficou, entretanto, evidente a 

necessidade de desenvolver competências que são consubstanciadas no novo Plano de Ação para a 

Transição Digital, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020 de 21 de abril. 

Num momento, em que vivemos com tantas incertezas e solicitações de   tarefas, que se vão 

acumulando, fruto dos múltiplos apelos  dos diferentes atores do sistema de ensino, é premente colocar 

as ferramentas digitais ao nosso serviço, inteligentemente, de forma a permitir desenvolver um trabalho 

de qualidade, cujo objetivo central será o contributo para o desenvolvimento, nos nossos alunos, de 

aprendizagens conducentes à concretização dos princípios, visão, valores e áreas de competências 

enunciados no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  

Considerado o atual contexto e o Plano de Ação Estratégica do Agrupamento de Escolas de 

Celeirós para o triénio (2018/2021), foi elaborada a proposta para o Plano de Formação (2020/2022), 

visando satisfizer as prioridades formativas do pessoal docente e não docente, bem como, dos 

encarregados de educação e alunos. 

1.2. ENQUADRAMENTO LEGAL 

O desenvolvimento do Plano de Formação do Agrupamento tem como base o enquadramento 

legislativo de suporte, nomeadamente: 

– Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro; 

– Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio; 

– Despacho n.º 5418/2015, de 22 de maio; 

– Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio; 

– Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho; 

– Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, de 24 de março; 

– Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho; 

– Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho; 

– Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto; 

– Despacho n.º 6851-A/2019, de 31 de julho; 

– Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 de abril. 
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2. PÚBLICO ALVO 

O Plano de Formação que se apresenta tem como objetivo principal preencher as necessidades 

de formação do pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas de Celeirós, definindo as 

linhas gerais para a formação da escola em função do seu Projeto Educativo e Plano de Ação Estratégica. 

Integra, estrategicamente, formação dirigida aos pais e encarregados de educação e aos alunos em áreas 

de relevância para os mesmos. 

3. OBJETIVOS GERAIS 

O Plano de Formação do Agrupamento pretende contribuir para reforçar os seguintes objetivos: 

– Garantir a formação contínua de docentes e a atualização permanente por parte dos profissionais 

de educação; 

– Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho profissional do pessoal docente e não 

docente permitindo o aprofundamento de conhecimentos e competências nas diversas áreas do 

saber; 

– Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Escola, através de uma formação adequada dos 

profissionais da educação; 

– Responder às necessidades atuais da Escola, face aos sucessivos e constantes desafios que se 

colocam no presente aos profissionais da educação; 

– Promover o sucesso educativo e a qualidade das experiências de ensino e das aprendizagens; 

– Apoiar o aparecimento e desenvolvimento de projetos de formação; 

– Divulgar experiências, ideias e materiais, possibilitadores do desenvolvimento de uma prática 

investigativa e de inovação educacional; 

– Estimular processos de mudança na Escola e nas famílias, suscetíveis de gerar dinâmicas 

formativas; 

– Valorizar a Escola enquanto local de trabalho e de formação/investigação; 

– Consolidar a identidade do Agrupamento, mediante dinâmicas de envolvimento, que promovam 

o bem-estar da comunidade educativa. 
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4. EXPLICITAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

As necessidades de formação decorrem das prioridades e objetivos estratégicos do Projeto 

Educativo do Agrupamento, do Plano de Ação Estratégica, do Projeto Intervenção da Diretora, do Plano 

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

Agrupamento, das orientações do Conselho Pedagógico e do levantamento das necessidades de formação 

indicadas pelos diferentes Departamentos Curriculares. 

 Face aos condicionalismos verificados no final do ano letivo 2019/2020, como consequência da 

pandemia, e que ainda condiciona o normal funcionamento da Escola, foi solicitado aos diferentes 

Departamentos que desenvolvessem uma reflexão que, partindo do muito que já havia sido feito, se focasse 

nos desafios iminentes e, dentro do possível, que as propostas integrassem necessidades conjuntas de 

diferentes grupos disciplinares, numa lógica de desenvolvimento do trabalho colaborativo. Foi também 

solicitado, que se tivesse em consideração a necessidade formativa no âmbito do Plano de Transição Digital, 

em articulação com os projetos de Autonomia e Flexibilidade Curricular e o Projeto Monitorização, 

Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA), que se revestirá de importância crucial, 

no ano letivo 2020/2021. 

No referente ao pessoal não docente, também foi feita uma auscultação geral, procurando 

identificar-se as dificuldades sentidas nas diferentes áreas de atuação, validadas pela direção, como áreas 

de importância para a melhoria do serviço prestado à Comunidade Educativa. 

No respeitante aos pais e encarregados de educação, procurou-se, tal como em planos anteriores, 

ir ao encontro das propostas apresentadas pelos mesmos, às necessidades sentidas pelos diretores de 

turma em particular e pelos professores em geral. 

Finalmente, em relação aqueles que são o centro de toda a nossa ação; os alunos, o levantamento 

foi elaborado nas Assembleias de Turma e de Delegados de Turma, tendo presente a Estratégia de Educação 

para a Cidadania e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO 

5.1. FORMAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 

a) Ações de formação decorrentes dos referentes internos e externos do Agrupamentos de Escolas de Celeirós, nomeadamente, o Projeto Educativo, o 
Plano Anual de Atividades, os Relatórios de Autoavaliação do Agrupamento, o Plano de Ação para a Transição Digital e, ainda, as orientações do 
Conselho Pedagógico: 

Problema ou necessidade 
de formação especificada 

Designação da ação 
Identificação do 

formador 
Área de 

formação1 
Modalidade 

de formação2 
Duração  Destinatários Efeitos a produzir Local 

Calendário 
(início e fim) 

Necessidade de melhorar 
as práticas avaliativas 

para as aprendizagens e 
das aprendizagens 

 

Avaliação 

pedagógica Ariana Cosme/ 
Daniela Ferreira 

b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadamente 
a formação no 

domínio da 
organização e 

gestão da sala de 
aula 

Oficina de 
formação 

25h+25h Todos 
Generalizar práticas de 
avaliação pedagógica 

no agrupamento 

EB 
Celeirós 

2020/2022 

Dificuldade em estabelecer 
critérios de avaliação claros 

para diferentes cenários 
em que ocorrem as 

aprendizagens 

Definição e 
construção de 

critérios de 
avaliação 

Ariana Cosme/ 
Daniela Ferreira 

b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadamente 
a formação no 

domínio da 
organização e 

gestão da sala de 
aula 

Oficina de 
formação 

25h+25h Todos 
Tornar o processo 
de avaliação claro, 
rigoroso e fiável. 

EB 
Celeirós 

2020/2022 

Dificuldade de realizar 
trabalho colaborativo à 

distância 
(professores/professores, 

professores/alunos e 
alunos/alunos) 

Ferramentas de 
trabalho 

colaborativo à 
distância 

Pedro Brandão 

e) Liderança, 
coordenação e 

supervisão 
pedagógica 

 
g) Tecnologias da 

informação e 

Oficina de 
formação 

25h+25h Todos 

Promoção da 
discussão/reflexão 

de diferentes 
assuntos e partilha 

de materiais. 

D. Maria 2020/2021 

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

a) Área de 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. 

2Curso de Formação (sem limite de formandos e duração mínima de 15h) | Oficina de Formação (entre 10 e 20 formandos e duração mínima de 15h) | Círculo de Estudos (entre 7 e 15 formandos e duração mínima de 15h) e 
Ações de Curta Duração (sem limite de formandos e duração de 3h a 6h). 
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Problema ou necessidade 
de formação especificada 

Designação da ação 
Identificação do 

formador 
Área de 

formação1 
Modalidade 

de formação2 
Duração  Destinatários Efeitos a produzir Local 

Calendário 
(início e fim) 

comunicação 
aplicadas a 
didáticas 

específicas ou à 
gestão escolar 

Necessidade de melhorar a 
qualidade do ensino e das 

aprendizagens 

Aprendizagem 
ativa com recurso 

às TIC 
Pedro Brandão 

g) Tecnologias da 
informação e 
comunicação 
aplicadas a 
didáticas 

específicas ou à 
gestão escolar 

Oficina de 
formação 

15h+15h Todos 

Melhorar as 
práticas 

pedagógicas- 
 

D. Maria 2020/2022 

Necessidade de 
implementar em sala de 
aula, em diferentes áreas 

de formação (matemática, 
história, português, 

geografia…) a utilização do 
património cultural e 

histórico como alavanca 
para a construção e 

apropriação do saber. 

 

CENTURIUM, 
plataforma de 
flexibilização 

curricular 

 

 

Paulo Morais 

 

c) Formação 
educacional 
geral e das 

organizações 
educativas 

 
 

Oficina de 
formação 

25h+25h Todos 

Dotar os docentes 
de uma prática 

pedagógica 
inclusiva e 

interdisciplinar. 
Motivar e inspirar 

os docentes a 
assumirem um 
papel formativo 

globalizante 
sobre o 

património 
cultural do legado 

romano 
transportado para 

a atualidade. 

Laboratório 
de Inovação 

Social de 
Braga 

2020/2021 

 Necessidade de capacitar 
os docentes (que não 

realizaram a formação) em 
manobras de suporte básico 

de vida 

Suporte básico de 
vida 

Filipe Teixeira – 
Técnico de 
Emergência 

Pré-Hospitalar 

c) Formação 
educacional 
geral e das 

organizações 
educativas 

Ação de 
curta 

duração 
3h Todos 

Capacitar os 
docentes nas 
manobras de 

suporte básico de 
vida para saberem 

intervir numa 
emergência 

 

D. Maria 2020/2022 
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b) Ações de formação que incidem sobre conteúdos de natureza científico-pedagógica com estreita ligação à matéria curricular lecionada pelos docentes 
 

Problema ou necessidade 
de formação especificada 

Designação da ação 
Identificação do 

formador 
Área de 

formação3 
Modalidade 

de formação4 
Duração  Destinatários Efeitos a produzir Local 

Calendário 
(início e fim) 

Necessidade de 
melhorar práticas 

pedagógicas no domínio 
das Ciências 

Experimentais 

 

Ciências 
experimentais na 

educação pré-
escolar 

 

 

António Camilo 
Cunha (UM) 

 

a) Área de 
docência, ou 
seja, áreas do 

conhecimento, 
que constituem 

matérias 
curriculares nos 
vários níveis de 

ensino 

Oficina de 
formação 25h+25h 

 

100 

 

Implementar novas 
práticas no âmbito 

das ciências 
experimentais. 

D. Maria 2020/2022 

Necessidade de 
capacitar os docentes 

para o recurso a 
plataformas digitais que 

permitam trabalhar 
com as crianças do pré-

escolar 

Plataformas 
digitais para as 
aprendizagens 
na educação 
pré-escolar 

 

b) Prática 
pedagógica e 
didática na 
docência, 

designadamente 
a formação no 

domínio da 
organização e 

gestão da sala de 
aula 

Oficina de 
formação 25h+25h 

100 

 

Despertar o 
interesse das 

crianças para os 
recursos educativos 

digitais. 

D. Maria 2020/2022 

 

Necessidade de 
aprofundar as 

aprendizagens para a 
Educação Estética e 

Artística 

 

 

Educação artística 
– uma abordagem 

curricular 

 

 

Lígia Santos 

 

a) Área de 
docência, ou 
seja, áreas do 

conhecimento, 
que constituem 

matérias 
curriculares nos 
vários níveis de 

ensino 

Oficina de 
formação 

25h+25h 
100 e 
110 

Despertar o 
interesse das 

crianças para as 
artes. 

EB 
Celeirós 

2020/2021 

 
3 Áreas de formação de acordo com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro: 

a) Área de 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. 

4Curso de Formação (sem limite de formandos e duração mínima de 15h) | Oficina de Formação (entre 10 e 20 formandos e duração mínima de 15h) | Círculo de Estudos (entre 7 e 15 formandos e duração mínima de 15h) e 
Ações de Curta Duração (sem limite de formandos e duração de 3h a 6h). 
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Problema ou necessidade 
de formação especificada 

Designação da ação 
Identificação do 

formador 
Área de 

formação3 
Modalidade 

de formação4 
Duração  Destinatários Efeitos a produzir Local 

Calendário 
(início e fim) 

Necessidade de atualizar 
as competências na área 

das Expressões 
Artísticas/Educação Física 

de forma a melhor 
concretizar as 

Aprendizagens Essenciais 
no 1º ciclo 

 

A Educação Física 
no 1º ciclo 

 

 

Lígia Santos 

 

 

a) Área de 
docência, ou 
seja, áreas do 

conhecimento, 
que constituem 

matérias 
curriculares nos 
vários níveis de 

ensino 

Oficina de 
formação 25h+25h 110 

Abordar as 
Aprendizagens 
Essenciais com 

sentido inovador 
ultrapassando 

rotinas na procura 
de renovação de 

respostas 
educativas que 

potenciem a 
aplicação de 
conceitos, 
processos, 

instrumentos e 
linguagens técnicas. 

D. Maria 2020/2022 

Dificuldade no domínio 
das plataformas de 

Ensino@Distância e sua 
aplicação com as crianças 

do 1º ciclo 

Plataformas de 
Ensino@Distância 

nas 
aprendizagens do 

1º ciclo 

 

 

b) Prática 
pedagógica e 
didática na 
docência, 

designadament
e a formação no 

domínio da 
organização e 
gestão da sala 

de aula 

Oficina de 
formação 

25h+25h 110 

Desenvolver e 
ampliar o uso das 

diferentes 
plataformas de 

Ensino@Distância 

D. Maria 2020/2021 

 

Necessidade de explorar 
ferramentas digitais para 

trabalhar as AE de 
Português. 

Implicar os docentes na 
mudança das suas práticas 

profissionais. 
 
 

Ensinar português 
na Era Digital 

Adelina Moura 

b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadamente 
a formação no 

domínio da 
organização e 

gestão da sala de 
aula 

Oficina de 
formação 

25h+25h 200, 210, 
220 e 300 

Assegurar a 
diversificação de 

modelos e práticas de 
ensino 

D. Maria 2020/2022 

Desenvolver as 
aprendizagens essenciais 
nas línguas, com recurso 

às TIC 

 

Competências 
digitais em Línguas 

Estrangeiras 

 

 

b) Prática pedagógica 
e didática na 

docência, 
designadamente a 

formação no domínio 
da organização e 
gestão da sala de 

aula 

Oficina de 
formação 

25h+25h 120, 320, 
330 

Assegurar a 
diversificação de 

modelos e práticas de 
ensino 

 

D. Maria 2020/2021 
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Problema ou necessidade 
de formação especificada 

Designação da ação 
Identificação do 

formador 
Área de 

formação3 
Modalidade 

de formação4 
Duração  Destinatários Efeitos a produzir Local 

Calendário 
(início e fim) 

Necessidade de capacitar 
os docentes na utilização 
de recursos educativos 

digitais no ensino da 
matemática 

Gamificação e o 
Geogebra no 

apoio à 
aprendizagem da 

Matemática 

 

 

 

b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadamente 
a formação no 

domínio da 
organização e 

gestão da sala de 
aula 

Oficina de 
formação 

25h+25 230 e 500 

Adquirir 
competências no 

sentido de 
desenvolver ações 

pedagógicas de 
sucesso, com 

recursos apelativos, 
inovadores, capazes 

de estimular a 
criatividade e 

motivar os alunos 
para a disciplina de 

Matemática. 

D. Maria 2020/2022 

 
Necessidade de atualização 
de conhecimentos sobre os 

processos geradores de 
rochas nos diferentes 

ambientes (sedimentar, 
metamórfico e 
magmático). 

Caraterização e 
Identificação de 

Rochas 

Pedro Manuel 
de Matos 

Pimenta Simões 
 

Luís Miguel 
Barros 

Gonçalves 

a) Área de 
docência, ou seja, 

áreas do 
conhecimento, 
que constituem 

matérias 
curriculares nos 
vários níveis de 

ensino 

Curso de 
formação 

25h 520 

Melhorar as práticas 
pedagógicas no 

ensino da geologia no 
7.º ano. 

 

D. Maria 2020/2022 

Necessidade de melhorar a 
qualidade do ensino e das 

aprendizagens 

Práticas digitais 
inovadoras no 

ensino das 
Ciências 

 

Maria Cristina de 
Figueiredo Pereira 

Leal 

 
 

b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadamente 
a formação no 

domínio da 
organização e 

gestão da sala de 
aula 

Oficina de 
Formação 

15h+15h 
230, 510 e 

520 
Melhorar as práticas 

pedagógicas 
D. Maria 2020/2022 

Necessidade de melhorar a 
qualidade do ensino e das 

aprendizagens 

 

O ensino 
experimental nas 

Ciências em 
contexto de E@D 

 

b) Prática pedagógica 
e didática na 

docência, 
designadamente a 

formação no domínio 
da organização e 
gestão da sala de 

aula 

Oficina de 
Formação 

25h+25h 
230, 510 e 

520 
Melhoria das práticas 

pedagógicas 
D. Maria 2020/2022 

Necessidade de 
desenvolver a articulação 
interdisciplinar no DCSH 

Articulação 
vertical e 

horizontal nas 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Eva Ribeiro 

Marília Gago 

b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadament
e a formação no 

 
Oficina de 
Formação 

 
25h+25h 

200, 400 e 
420 

Desenvolvimento da 
articulação vertical e 

horizontal no 
desenvolvimento das 

aprendizagens 
essenciais. 

D. Maria 2020/2022 
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Problema ou necessidade 
de formação especificada 

Designação da ação 
Identificação do 

formador 
Área de 

formação3 
Modalidade 

de formação4 
Duração  Destinatários Efeitos a produzir Local 

Calendário 
(início e fim) 

domínio da 
organização e 
gestão da sala 

de aula 

 

Dificuldade em 
desenvolver Jogos 

coletivos no 
Ensino@Distância 

 

Desportos 
coletivos em 

contexto escolar 

 b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadament
e a formação no 

domínio da 
organização e 
gestão da sala 

de aula 

 
 

Oficina de 
formação 

 
 

25h+25h 

 
 

260 e 620 

 
Desenvolvimento 

profissional e à 
atualização científica e 

pedagógica D. Maria 
 
 

2020/2021 
 
 

 

Necessidade de dominar 
as tecnologias digitais na 

área das Artes Visuais 

 

Edição de 
Imagem Vídeo e 

Animação 

 a) Área de 
docência, ou 
seja, áreas do 

conhecimento, 
que constituem 

matérias 
curriculares nos 
vários níveis de 

ensino 

 
 

Oficina de 
formação 

 
 

25h+25h 

 
 

240 e 600 

 
 

Enriquecimento das 
práticas didáticas e 

tecnológicas 
D. Maria 
 
 

2020/2022 
 
 

 

A melhoria da qualidade 
do ensino e das 
aprendizagens 

 

Modelação e 
Impressão 3D 

 b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadament
e a formação no 

domínio da 
organização e 
gestão da sala 

de aula 

 
 
 

Curso de 
Formação 

 
 
 

25 

 
 
 

550 

 
 
 

Melhoria das práticas 
pedagógicas D. Maria 

 
 

2020/2022 
 
 

Necessidade de 
desenvolver 

competências em 
ferramentas digitais 

para alunos com 
medidas de suporte à 

aprendizagem e à 
inclusão 

 

Para uma 
educação inclusiva 

 

 b) Prática 
pedagógica e 

didática na 
docência, 

designadament
e a formação no 

domínio da 
organização e 
gestão da sala 

de aula 

 
 

Oficina de 
formação 

 
 
 
 
 

 
 

25h+25h 
 
 
 
 

 
 

910 
 
 
 

Aumentar o 
conhecimento na 

aplicação de 
ferramentas 

digitais 
adequadas 

às 
necessidades 

específicas dos 
alunos 

 
 
D. Maria 
 
 
 
 
 

 
 

2020/2022 
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5.2.  FORMAÇÃO DO PESSOAL NÃO DOCENTE  

Caraterização da ação de formação - ASSISTENTES OPERACIONAIS 

Problema ou necessidade de formação especificada Designação da ação 
Modalidade de 

formação 
Efeitos a produzir Avaliação do impacto 

Criar um ambiente de segurança e bem-estar no 
espaço escolar 

Prevenção e combate de incêndios 
Curso de 

Formação 
Aquisição de técnicas de atuação em situação de 
incêndio 

Capacidade de intervir em emergências 

Dotar o pessoal de técnicas específicas de Higiene e 
Limpeza 
Criar um ambiente de segurança e bem-estar no 
espaço escolar 

Aplicação de Técnicas de Higiene e 
Limpeza 

Curso de 
Formação 

Adquisição de competências de técnicas 
específicas de Higiene e Limpeza 

Adequação das práticas aos diferentes 
contextos 

Dotar o pessoal de competências comunicativas e 
relacionais, facilitadoras da mediação de conflitos 

Estratégias de motivação e prevenção da 
indisciplina 

 

Curso de 
Formação 

Adquisição de técnicas comunicativas e 
relacionais de resolução de conflitos 

Capacidade de gestão de conflitos 
Redução das situações de conflito 

Dotar o pessoal de competências estratégias 
facilitadoras do atendimento e comunicação 
Melhorar a qualidade dos serviços 

Comunicação pessoal e assertividade 
Curso de 

Formação 
Adquirir competências técnicas comunicativas e 
relacionais de atendimento 

Elevado nível de satisfação dos utentes 
Redução das situações de conflito 

Dotar o pessoal de conhecimentos científicos, 
pedagógicos e técnicos na esfera das necessidades 
educativas 

A Inclusão e comportamentos 
disfuncionais da criança 

Curso de 
Formação 

A Adquisição de conhecimentos científicos, 
pedagógicos e técnicos na esfera das 
necessidades educativas, de acordo com o D.L. 
54/2018 

Adequação das respostas educativas ao 

contexto 

Dotar o pessoal de competências específicas no uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

Utilização de equipamentos informáticos 
Curso de 

Formação 

Desenvolvimento de competências no âmbito da 
utilização, da elaboração, edição e impressão de 
documentos, em diferentes plataformas digitais. 

Capacidade para utilizar diferentes 

ferramentas digitais 

 

Caraterização da ação de formação - PESSOAL ADMNISTRATIVO 

Problema ou necessidade de formação especificada Designação da ação 
Modalidade de 

formação 
Efeitos a produzir Avaliação do impacto 

Atualizar o pessoal no que respeita à legislação e suas 
implicações no quotidiano 
Reforçar a capacidade de utilização das aplicações 
informáticas 

CONTAB-SNC 
Curso de 
formação 

Aprofundar conhecimentos técnicos e legais no 
âmbito da gestão de pessoal e processamento de 
vencimentos 

Aumentar o nível de satisfação dos 
utentes e de eficiência no trabalho 

Atualizar o pessoal no que respeita à legislação e suas 
implicações no quotidiano 
Reforçar a capacidade de utilização das aplicações 
informáticas 

GPV – Gestão de pessoal e vencimentos 
Curso de 
formação 

Aprofundar conhecimentos técnicos e legais no 
âmbito do encerramento do exercício de contas 
de gerência 

Elevado nível de satisfação dos utentes 
 

Desenvolver competências para realizar compras 
públicas, adaptadas às necessidades: 

Compras públicas 
Curso de 
formação 

Aprofundar conhecimentos ao nível do processo 
de compras 

Melhorar a gestão do processo de 
compras 
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Atualizar o pessoal no que respeita às aplicações do 
Office. 
Reforçar a capacidade de utilização das aplicações 
informáticas 

Excel – Folha de calculo 
Curso de 
formação 

Aprofundar conhecimentos técnicos na 
aplicação Informática da Folha de Cálculo 

Elevado nível de satisfação dos utentes 
e de eficiência no trabalho 

Atualizar o pessoal no que respeita às aplicações do 
Office. 
Reforçar a capacidade de utilização das aplicações 
informáticas 

Word–processador de texto (avançado) 
Curso de 
formação 

Aprofundar conhecimentos técnicos na 
aplicação Informática do processamento de 
texto 

Elevado nível de satisfação dos utentes 
e de eficiência no trabalho 

Facilitar e melhorar a gestão de processos Gestão de processos 
Curso de 
formação 

Aprofundar conhecimentos técnicos na gestão 
de processos 

Melhorar o tempo de resposta 

 
 

    

Caraterização da ação de formação – Serviço de Psicologia e Orientação 

Problema ou necessidade de formação especificada Designação da ação 
Modalidade de 

formação 
Efeitos a produzir Avaliação do impacto 

Necessidade de desenvolver a capacitação 
especializada e supervisionada de psicólogos na 
aplicação prática de abordagens multinível à 
aprendizagem, comportamento e desenvolvimento 
socioemocional 
 

 
Formação Especializada para 

Psicólogas/os com Intervenção em 
Contexto Escolar: Abordagens Aplicadas 
para a Construção de uma Escola mais 

inclusiva 
 

e-learning 
(60 horas) 

 
 

 

Concretizar as diferentes fases inerentes à 
implementação de projetos na área da 
educação inclusiva 
Implementar práticas profissionais que 
favoreçam os projetos na área da educação 
inclusiva 

Aumento da eficácia do projeto e 
resultados, bem como a sua 
sustentabilidade.   
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5.3. FORMAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

A formação proposta para os pais e encarregados de educação tem como objetivos globais: 

1. Dotar os pais e encarregados de educação de capacidades de compreensão e apoio aos 

problemas inerentes às condições dos seus educandos no processo de crescimento de 

criança a jovem; 

2. Desenvolver nos pais e encarregados de educação, a importância de criar hábitos e 

rotinas nos seus educandos; 

3. Promover nos pais e encarregados de educação, competências para apoiarem os seus 

educandos no estudo; 

4. Desenvolver competências básicas, nos pais e encarregados de educação, para uma 

participação ativa no Projeto Educativo; 

5. Envolver os pais e encarregados de educação, de forma ativa e regular, na vida da escola. 

Nesta perspetiva são propostas as seguintes atividades formativas: 

 

• Promoção da Saúde Mental e Prevenção de Comportamentos Suicidários na 

Comunidade Educativa; 

• Criação de hábitos saudáveis de Sono; 

• Bullying e Cyberbullying; 

• Suporte básico vida; 

• Treino Parental; 

• Acompanhamento e supervisão do estudo; 

• Orientação Vocacional; 

• Gestão de projetos; 

• Educação para a Cidadania; 

• Educação inclusiva. 

• Promoção da Cidadania e Igualdade de Género no ensino Pré-escolar (Projeto B!One). 

5.4. FORMAÇÃO DE ALUNOS 

As propostas formativas para os alunos assentam em dois princípios fundamentais: a abrangência 

do currículo e a valorização dos saberes e da aprendizagem. Constituem dispositivos de consolidação e 

de enriquecimento das aprendizagens curriculares, enquanto promotores de uma educação para uma 
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cidadania informada e participativa. 

Nesta perspetiva são propostas atividades formativas nas seguintes áreas: 

• Saúde: 

- Educação para a Saúde: Prevenção do Bullying, Cyberbullying; Educação Sexual; 

Prevenção do consumo de álcool e de estupefacientes; prevenção dos hábitos 

tabágicos (PELT- Programa Escolas Livres de Tabaco); 

- Hábitos de Saúde: Alimentação Saudável e Obesidade; Postura corporal; Sono; 

Atividade física; Saúde Oral; Prevenção do cancro da pele; 

- Promoção da Saúde Mental e Prevenção de Comportamentos Suicidários na 

Comunidade Educativa; 

• Educação Ambiental; 

• Educação para a Cidadania; 

• Técnicas de Estudo; 

• Literacias da Comunicação e Informação; 

• Mentoria. 

5.5. FORMAÇÃO INTERNA 

A Escola procura ainda ir de encontro a necessidades pontuais que surjam, nomeadamente, no 

âmbito de formação na utilização de diferentes Plataformas Digitais para professores, assistentes técnicos 

e operacionais, mobilizando os elementos da sua Equipa TIC para formação interna. 

Consideramos, ainda, formação interna aquela que possa ser realizada pelos professores, 

assistentes técnicos e operacionais, como resultado de Parcerias e/ou Projetos a que Escola se vincule e que 

tenha implícita a realização de formação.  Enquadra-se neste âmbito a formação realizada pelos docentes 

do Pré-escolar e os Assistentes Operacionais dos JI, no enquadramento do Projeto B! One, que tem como 

objetivo sensibilizar e capacitar os diferentes agentes educativos para as questões da Cidadania e Igualdade 

de Género, e para a integração de práticas educativas promotoras destas temáticas no ensino Pré-escolar e 

todas as outras que possam surgir no decorrer do tempo útil deste Plano de Formação. 

6. ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Compete ao Centro de Formação Braga Sul, no qual o Agrupamento está integrado, responder às 

solicitações formativas expressas. 

Devem ser consideradas as ações promovidas pelos organismos centrais do Ministério da Educação, 

que se enquadrem na estratégia nacional para a formação, incluindo a respeitante ao reforço das 
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competências das direções das escolas, nos diferentes domínios de gestão, bem como o Plano de Transição 

Digital. 

A apreciar, também, possíveis parcerias com outras entidades formadoras/formadores 

devidamente reconhecidas, que se enquadrem no âmbito da planificação e das necessidades apresentadas 

ou dos projetos em desenvolvimento ou a desenvolver no Agrupamento. 

7. AVALIAÇÃO 

O Plano de Formação deve ser avaliado no final de cada ano letivo. Dessa avaliação podem resultar 

reajustes com vista a garantir o cumprimento dos objetivos preconizados. Será elaborado, anualmente, um 

relatório dos impactes da formação realizada pelo pessoal docente, depois de uma análise e reflexão nos 

diferentes departamentos. Será, também, considerada a sua concretização, nos relatórios anuais de 

autoavaliação do Agrupamento. 

Compete ao Conselho Pedagógico acompanhar a execução do Plano de Formação, conceber e 

aplicar os instrumentos necessários para avaliar a sua concretização. 
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