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1. INTRODUÇÃO 

 

As constantes e rápidas transformações da Sociedade da Informação acarretam o 

desenvolvimento de novos objetivos educativos. A Escola tem que se enquadrar nesta nova 

realidade, garantindo não apenas a formação pessoal e profissional do pessoal docente e não 

docente, mas também possibilitando a partilha de experiências e o incremento dos saberes dos 

restantes agentes educativos que nela atuam e da comunidade onde se situa. Por isso, é 

importante entender a formação como um processo contínuo, que não se esgota numa única 

aprendizagem. 

 

Tendo por base estes pressupostos, elaborou-se o presente documento, partindo do 

diagnóstico das necessidades e expectativas de formação dos docentes, pessoal não docente e 

encarregados de educação e famílias. 

 

No que se refere aos professores e às suas necessidades de formação no âmbito didático-

pedagógica, este plano foi construído a partir das carências enumeradas pelos docentes de 

cada um dos departamentos. Os trabalhadores não docentes deram também conta das suas 

expectativas através dos seus coordenadores. As ações dirigidas a pais e encarregados de 

educação decorrem de uma auscultação à associação que os representa. 

 

O presente documento, procura harmonizar normativos vigentes com as metas e objetivos 

presentes no Projeto Educativo do Agrupamento e as necessidades sentidas pelos diversos 

agentes educativos (professores e técnicos especializados, pessoal não docente e encarregados 

de educação e famílias). 

 

 

2. ENQUADRAMENTO 

 

 

- Metas do Projeto Educativo 

 

7.4 Formação dos membros da comunidade escolar: 

 

1. Promover a formação do pessoal docente e não docente com vista à melhoria do seu 

desempenho profissional; 

2. Desenvolver ações de (in)formação / sensibilização aproveitando recursos humanos e 

materiais existentes no agrupamento (Educação para a Saúde, Segurança Escolar, Tecnologias 

de Informação e Comunicação, entre outros a definir no Plano de Formação). 
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    3. DESTINATÁRIOS 

 

O Plano de Formação tem como principais destinatários os seguintes intervenientes: 

 

• Educadores e Professores do ensino básico e do ensino secundário, 

 

• Técnicos especializados em exercício de funções no Agrupamento, 

 

•  Pessoal não docente do Agrupamento (assistentes técnicos e operacionais), 

 

• Encarregados de educação e respetivas famílias. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

São objetivos fundamentais deste Plano de Formação, entre outros: 

 

Pessoal Docente   

  

 

 

a) A satisfação das prioridades formativas dos docentes dos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas, tendo em vista a concretização dos seus projetos educativos e 

curriculares e a melhoria da sua qualidade e da eficácia;  

 

b) A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos;  

 

c) O desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu desempenho, do 

contínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos resultados escolares;  

 

c) A difusão de conhecimentos e capacidades orientadas para o reforço dos projetos 

educativos e curriculares como forma de consolidar a organização e autonomia dos 

agrupamentos de escolas ou das escolas não agrupadas;  

 

e) A partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento profissional 

dos docentes. 

 

 

 

 

Pessoal não Docente   

 

 a) Contribuir para a eficiência, a eficácia e a qualidade dos serviços a prestar;  

 

b) Favorecer a aquisição de capacidades e competências necessárias à construção da 

autonomia das escolas e dos agrupamentos de escolas e dos respetivos projetos educativos;  
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c) A promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional e 

pessoal.   

 

Encarregados de Educação e Famílias 

 

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

formativas;  

b) 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. 

 

 
 
5. ÁREAS DE FORMAÇÃO (art.º 5º do Decreto-Lei nº22/2014 de 11 de fevereiro): 
 
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. 
 
 
 
6. ÁREAS PRIORITÁRIAS 
  
Docentes 
 
- Áreas do conhecimento – Primeiros socorros e suporte básico de vida.  
 
- Prática pedagógica e didática na docência – Utilização de calculadoras gráficas no ensino 
experimental das ciências e no ensino da matemática; utilização de Sensores no ensino 
experimental das ciências; Modos de atuar perante situações de indisciplina dentro e fora da 
sala de aula. 
 
- Formação educacional geral e das organizações educativas – Educação Especial 
(referenciação, adaptações curriculares, adaptações no processo de avaliação); Modos de atuar 
perante alunos com Necessidades Educativas Especiais.  
 
- Supervisão pedagógica – Supervisão pedagógica; Estruturas intermédias de avaliação; 
Organização e gestão de estabelecimentos de ensino. 
 
- Tecnologias da informação e comunicação – Grelhas de Microsoft Excel; Quadros 
Interativos; Applets no ensino experimental das ciências e no ensino da matemática.   
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Pessoal não docente  

 Assistentes Técnicos  

-  Regime Jurídico; 

- Código do Trabalho; 

- Regime de Férias faltas e Licenças  (Lei 35/2014) 

- Estatuto da Aposentação; 

- Contabilidade Pública. 

 Assistentes Operacionais 

- Necessidades Educativas Especiais; 

- Educação da Criança; 

- Lidar com a indisciplina e violência; 

- Tecnologias de informação e comunicação. 

 

Encarregados de Educação/Famílias 

- Apoio familiar ao estudo 

- Segurança na Internet 

- Educação sexual  

- Educação para um consumo sustentável  

- Interpretação de comportamentos 

- Apoiar a orientação vocacional. 

 

 
7. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS FORMANDOS  
 
A seleção dos formandos para a frequência de ações de formação, acreditadas ou de curta 
duração, a realizar no Agrupamento de Escolas Miguel Torga e dinamizadas por 
professores/técnicos especializados com competências e conhecimentos para o efeito, 
decorrerá de acordo com as prioridades que a seguir se estabelecem.  
  
  
 
 
 
 
Pessoal docente e técnicos especializados  
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 1ª Por ordem de inscrição, o Educador, professor ou técnico especializado a exercer funções 
no Agrupamento e que se enquadre no público‐alvo a que a ação se destina e nos critérios 
específicos e/ou pré-requisitos indicados no descritivo da ação, caso estes existam;  
 
 
 
 
2ª Necessidade de formação específica para o exercício de cargos ou funções docentes no 
Agrupamento, tendo por base as propostas do diretor do Agrupamento, dos 
avaliadores/coordenadores de departamento e/ou o Plano Individual de Formação dos 
professores;  
 
Se as vagas previstas para a ação de formação não forem preenchidas com educadores ou 
professores do Agrupamento, serão admitidos docentes profissionalizados de outras Escolas 
não pertencentes ao Agrupamento, que se enquadrem no público-alvo e critérios 
específicos/pré-requisitos da formação. Neste caso, o critério de seleção terá por base a ordem 
de chegada da inscrição na ação de formação. 
 
Pessoal não docente  
  
 1ª Ordem de entrada da inscrição na ação de formação do assistente operacional ou assistente 
técnico a exercer funções no Agrupamento e que se enquadre no público‐alvo a que a ação se 
destina, 
  
2ª Necessidade de formação específica para o exercício de tarefas ou cargos desempenhados 
no Agrupamento;  
 
Se as vagas previstas para a ação de formação não forem preenchidas com o pessoal não 
docente do Agrupamento, serão admitidos assistentes operacionais ou assistentes técnicos de 
outras Escolas não pertencentes ao Agrupamento, que se enquadrem no público-alvo da 
formação. Neste caso, o critério de seleção terá por base a ordem de chegada da inscrição na 
ação de formação. 
 
Encarregados de educação e famílias  
  
1ª Ter pelo menos um educando a frequentar uma das escolas do Agrupamento e que se 
enquadre no público‐alvo a que a ação se destina, 
 
2ª Ordem de entrada da inscrição na ação de formação. 
 
 
 
 
 
8. FORMADORES 
 
Como complemento à formação disponibilizada pelo Centro de Formação de Escolas de Vila 
Real e de outras entidades ou espaços de formação legalmente reconhecidos para a formação 
contínua do pessoal docente e não docente, a Escola procurará dinamizar ações de formação 
para estes profissionais e também para os Encarregados de Educação/Famílias, a partir dos 
seguintes recursos humanos: 
 
• Professores com competências e conhecimentos para o efeito; 
 
• Técnicos especializados ligados à área da educação, saúde, psicologia ou outra; 
 
• Docentes do Agrupamento interessados em dinamizar ações de formação em 
determinadas áreas da sua formação académica e/ou experiência profissional; 
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• Outros formadores, internos ou externos ao Agrupamento. 
 
Em relação aos educadores e professores do Agrupamento, para além da sua formação 
informal, da responsabilidade dos docentes, a formação contínua poderá ser: 
 
• de curta duração, como colóquios, seminários, conferências, em colaboração com 
Instituições de Ensino Superior, editoras, associações sindicais, de professores, ou outras; 
 
 
 
• ministrada  por  associações   de  interesse  para  o  processo  de  ensino  e  
aprendizagem,  de personalidades de mérito reconhecido, …; 
 
• pós-graduada,   como   especializações,   mestrados,   doutoramentos,   da   
responsabilidade   de Instituições de Ensino Superior; 
 
• creditada da responsabilidade dos Centros de Formação. 
 
 
Independentemente do público a quem se destinem, as ações de formação realizadas no 
Agrupamento serão objeto de análise e avaliação, por formadores e formandos. 
 
 
 
 
 
9. PROPOSTAS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO A DESENVOLVER EM 2017/18 
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 

Curso de primeiros socorros e suporte básico de vida  

Ação de formação creditada de 15 horas 

Destinatários – Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável – Centro de saúde de Sabrosa 

Local – Sede do Agrupamento 

Data de início - 23 de outubro (Turma 1) e 27 e novembro (Turma2) 

 
 

Colaboração e inovação em projetos E-Twinning 
 
Ação de formação creditada de 25 horas, das quais 6 são presenciais (3 na 1º sessão e 3 na 

última)  

Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino com 10 vagas para docentes deste 

agrupamento 

Responsável – CFAE de Vila Real 
Local – Escola EB3/S Camilo Castelo Branco 

Data de início – a definir 
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Auto avaliação: processo de transformar a organização escolar 

 
Ação de formação creditada de 15 horas presenciais + 15 horas trabalho autónomo  
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável – CFAE de Vila Real 

Local – Escola EB2,3 Diogo Cão 

Data de início – a definir 

Aprender com a BE: integração e desenvolvimento das literacias da leitura, dos media e da 
informação nas aprendizagens 

 
Ação de curta duração – 3horas + 3 horas 
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável – Rede BE/BE Agrupamento 
Local – Sede do Agrupamento 

Data  – 29 de janeiro de 2018 e 5 de fevereiro de 2018 pelas 17:30. 

Coaching para professores 
 
Workshop–1,5 horas 
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável – SPO do Agrupamento 
Local – Sede do Agrupamento 

Data  – 19 de dezembro pelas 17:30  

Gestão comportamental na sala de aula 

Ação de curta duração – 3 horas 
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável –SPO do Agrupamento 
Local – Sede do Agrupamento 

Data  – a definir durante a interrupção das atividades letivas do segundo período 

 
Articular para melhor prevenir 

Ação de curta duração – 3 horas 
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável –CPCJ de Sabrosa 
Local – Sede do Agrupamento 

Data  – a definir durante o segundo período   

Gestão emocional na sala de aula 

Ação de curta duração – 3 horas 
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável – SPO do Agrupamento 
Local – Sede do Agrupamento 
Data  – a definir depois do término das aulas  

  

Deteção e intervenção nos maus tratos /abusos infantis 

Ação de curta duração – 3 horas 
Destinatários - Docentes de todos os níveis de ensino 
Responsável – Comissão nacional da CPCJ 
Local – Sede do Agrupamento 
Data  – 2 de julho pelas 9:00 horas 
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Não docentes  

 

Legislação geral do trabalho em funções públicas 

Destinatários – Assistentes administrativos 
Ação de 7 horas 
Responsável – Sindicato dos trabalhadores em funções públicas e sociais do Norte 
Local – Vila Real 
Data – 25 de setembro  

Férias e faltas 

Destinatários – Assistentes administrativos 
Ação de 14 horas 
Responsável – Sindicato dos trabalhadores em funções públicas e sociais do Norte 
Local – Vila Real 
Data – 8 e 15 de novembro 

Programa de formação em SNC-AP 

Destinatários – Assistentes administrativos 
Ação modular 
Responsável – Direção geral da qualificação dos trabalhadores em funções publicas 
Plataforma e-learning INA 
Data – outubro de 2017 a abril de 2018 

Gestão de conflitos em contexto escolar 

Destinatários – Assistentes operacionais 
Ação de 3 horas 
Responsável –  SPO do Agrupamento 
Local – Sede do Agrupamento 

Data – 20 de dezembro pelas 9:00 e 14:00 horas 

 

Meios de comunicação digital 

Destinatários – Assistentes operacionais 
Ação de 25 horas 
Responsável –  SEMET 
Local – Sede do Agrupamento 

Data – interrupção das atividades letivas do segundo período  
  

 

 Pais, encarregados de educação e famílias 

  

Pais ao serão 

Responsável –  SPO do Agrupamento 
Local – Sede do Agrupamento 
Data – 6 de dezembro pelas 20:30 
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 10- AVALIAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO 

  

A avaliação do presente plano será efetuada no final de cada ano letivo e tem como referência as ações 
previstas e as que foram concretizadas. 

 

 

 

 

 

Coordenadora da formação 

________________________ 

Maria Lídia Cabral da Rocha Cruz  

Data: 9-11-2017 


