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1. Introdução 

Com o novo quadro legal, verifica-se a necessidade de mudança das práticas organizativas do agrupamento, de forma a monitorizar a autoavaliação do mesmo, a 
melhorar o processo de ensino/aprendizagem, a melhorar o clima de escola e a assumir a construção de um processo formativo dos seus funcionários, de acordo com os 
objetivos do Projeto Educativo e os problemas sentidos no agrupamento. De acordo com o Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho, alínea d) do artigo 33.º compete ao 
Conselho Pedagógico “elaborar e aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente” e segundo a alínea b) do n.º 2 do artigo 20.º, compete ao Diretor 
“aprovar o plano de formação e de atualização do pessoal docente e não docente, ouvido também, no último caso, o município”.  

Isto porque a formação é um dos aspetos cruciais no funcionamento do agrupamento, tida em conta como “(…) a área de conhecimentos, investigação e de propostas 
teóricas e práticas que, no âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos quais os professores se implicam individualmente ou em equipa, em 
experiências de aprendizagem, através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente 
no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem” Garcia (1999)*1. 

Assim, e de acordo com o Despacho n.º 18038/2008, de 4 de julho, o presente agrupamento elaborou o seu Plano de Formação, com o parecer positivo do Conselho 
Pedagógico, onde apresenta um conjunto de ações, formais e não formais, tendo procedido ao levantamento das necessidades de formação de docentes e funcionários e 
enquadrado o seu plano nos objetivos a atingir no seu Projeto Educativo e nas orientações do Ministério da Educação. 

O grau de execução deste plano dependerá, essencialmente, de três fatores: do apoio do centro de formação Sebastião da Gama; dos fatores económicos disponíveis; 
e da disponibilidade de docentes formadores. 
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2. Necessidades de Formação identificadas no Agrupamento 

Depois de auscultados os docentes e não docentes, de acordo com o Despacho n.º18038/2008 no seu ponto 1, procedeu-se ao levantamento das necessidades de 
formação. Com o presente Plano de Formação pretende-se desenvolver uma intervenção ao nível das áreas/problemas identificados no Agrupamento, tendo em conta que 
estes problemas poderão ser resolvidos através de processos formativos, com vista a uma escola em melhoria.  

Estes problemas abrangem tipologias diversas, nomeadamente: 

• de natureza organizacional, como resposta às finalidades e necessidades do projeto educativo do agrupamento; 

• resultantes da análise dos resultados dos alunos nas diversas etapas de avaliação; 

• *1 GARCIA, Carlos Marcelo. (1999). Formação de professores: para uma mudança educativa. Porto Editora: Portugal. 

• de âmbito científico-didático de cada grupo de recrutamento;  

• resultantes de alterações de orientações curriculares;  

• de reflexões do conselho pedagógico; 

• desencadeados por opções conjunturais determinadas pela tutela, como prioridades do sistema educativo;  

• resultantes de alterações do conteúdo funcional da profissão docente ou da carreira de outros agentes educativos, entre outras; 

• resultantes do aperfeiçoamento das competências profissionais e pessoais. 

• de indicações expressas no relatório de avaliação externa; 

• da avaliação das formações realizadas anteriormente. 

As principais necessidades de formação identificadas, procurarão dar resposta a pontos fracos identificados no relatório de avaliação externa, como o sejam a: 

• monitorização do ensino e das aprendizagens; 

• supervisão e acompanhamento em sala de aula; 

• articulação vertical; 

No ano letivo de 2021/2022, a necessidade de dar cumprimento às orientações da Direção-Geral da Educação (DGE) e do seu Plano de Capacitação Digital dos 
Docentes, e de assegurar a articulação entre as necessidades de formação do Agrupamento e o Plano de Formação do Centro de Formação e Associação de Escolas de 
Ermesinde (CFAE-Ermesinde), as formações no agrupamento terão como eixo central, o desenvolvimento da competência digital dos docentes, no âmbito do Programa de 
digitalização para as Escolas. 

No entanto, o Plano de Formação do agrupamento poderá ser enriquecido em determinados momentos, com formações que se considerem pertinentes. 
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3. Explicitação do levantamento de necessidades de formação 

Na elaboração deste Plano de Formação, foram seguidos os seguintes procedimentos: 

1. Diagnóstico de necessidades de formação, nomeadamente as que radicam nas necessidades do Agrupamento e na resolução dos problemas identificados 
como prioritários no projeto educativo. 

2. Diagnóstico de necessidades de formação apontadas pelos diferentes grupos disciplinares/ departamentos / grupos profissionais, tendo por objetivo o 
respetivo desenvolvimento profissional, nas respetivas reuniões de departamento. 

3. Indicadores resultantes das avaliações e análises efetuadas aos resultados escolares, aos resultados da avaliação externa, às conclusões do grupo de avaliação 
interna, ao processo de formação e de educação desenvolvido, à organização e funcionamento do agrupamento, das estruturas de orientação educativa e 
coordenação pedagógica, bem como dos grupos profissionais de pessoal não docente. 

4. Reuniões do Conselho Pedagógico onde se refletiu e analisou as diferentes necessidades/ propostas emanadas das diferentes estruturas de orientação 
educativa e dos diferentes grupos, com vista a sistematização, planificação e elaboração do presente Plano de Formação. 
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4. Identificação dos objetivos que se pretendem atingir 

Em termos gerais, o presente Plano de Formação pretende como principal objetivo definir as linhas gerais para a formação do Agrupamento, tendo como base os 
objetivos definidos no seu Projeto Educativo e Plano de Atividades, como o sejam: 

• prestar um serviço público de qualidade;  

• abrir à participação de todos os intervenientes do processo educativo; 

• apostar no sucesso escolar; 

• sustentar o desenvolvimento na educação para a cidadania; 

• como organizador da ação educativa, promover um trabalho curricular assente na reflexão e trabalho colaborativo, apostado na monitorização, na formação, 
articulação e supervisão; 

• realizar formação no âmbito da Educação para a Cidadania e de promoção da Saúde e do bem-estar. 

São ainda objetivos deste plano: 

• diagnosticar as necessidades de formação, tendo em conta as metas e objetivos definidos no Projeto Educativo; 

• adequar a formação às orientações emanadas do Ministério da Educação; 

• garantir a formação contínua de docentes e funcionários; 

• contribuir para a melhoria do desempenho profissional do pessoal docente e não docente, nas diversas áreas do saber; 

• promover a qualidade das experiências de ensino e das aprendizagens;  

• responder às necessidades atuais do Agrupamento, de acordo com a revisão e organização curricular em curso e as novas exigências colocadas à educação; 

• fomentar a aquisição de competências de autonomia para a concretização de planos e projectos; 

• responsabilizar os destinatários da formação, através da explicitação das suas necessidades; 

• resolver problemas do agrupamento e identificados pelos destinatários da formação; 

• estabelecer parcerias que permitam concretizar Plano de Formação. 

4.1. Ao nível do Pessoal Docente  

Para além dos objetivos gerais previstos no Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (DL nº 22/2014, de 11 de Fevereiro), pretende-se, com este Plano 
de Formação, atingir ainda os seguintes objetivos específicos: 

• desenvolver qualificações profissionais através das formações solicitadas, 

• desenvolver competências no domínio disciplinar específico, 

• desenvolver competências no domínio das tecnologias de informação e comunicação em contexto de ensino e aprendizagem, 

• desenvolver novos processos pedagógicos, 
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4.2. Ao nível do Pessoal Não Docente 

Para além dos objetivos gerais previstos na lei (Decreto-Lei nº 164/2004, de 29 de Julho, Artigo 30º nº 3, e Decreto-Lei nº 50/98, de 11 de Março, Artigo 8º), pretende-
se, com este Plano de Formação, atingir ainda os seguintes objetivos específicos: 

• a melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar; 

• a aquisição de capacidades e competências que favoreçam a construção da autonomia das escolas e dos agrupamentos de escolas e dos respetivos projetos 
educativos;  

• a promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional e pessoal. 

4.3. Ao nível dos Alunos 

Dar cumprimento, através de sessões de esclarecimento, ao consagrado no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar (Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro), que consagra 
no seu Artigo 39º, “… como responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa, pela salvaguarda efetiva do direito à educação e à igualdade de oportunidades 
no acesso à escola, bem como a promoção de medidas que visem o empenho e o sucesso escolares, a prossecução integral dos objetivos dos referidos projetos educativos, 
incluindo os de integração sociocultural, e o desenvolvimento de uma cultura de cidadania capaz de fomentar os valores da pessoa humana, da democracia e exercício 
responsável da liberdade individual e do cumprimento dos direitos e deveres que lhe estão associados.” 

4.3. Ao nível dos Encarregados de Educação 

Dar cumprimento, através de sessões de esclarecimento, ao consagrado no Estatuto do Aluno e da Ética Escolar (Lei nº 51/2012, de 5 de Setembro), que consagra 
no seu Artigo 43º, que “… confere aos pais ou encarregados de educação obrigações acrescidas no desempenho dos seus papéis de educadores, consagrando como suas 
responsabilidades: a) Acompanhar ativamente a vida escolar do seu educando; b) Promover a articulação entre a educação na família e o ensino na escola; d) Contribuir para 
a criação e execução do projeto educativo e do regulamento interno da escola e participar na vida da escola”. 
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5. Áreas de formação a desenvolver 

De acordo com o levantamento das necessidades de formação, apresentam-se em formato Excel, as propostas de formação do Agrupamento. 

  



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO MARTINHO 

PLANO DE FORMAÇÃO E DE ATUALIZAÇÃO | 2021-2023 Página 9 de 16 

6. Avaliação 

Em colaboração com o Diretor do Agrupamento, a Secção de Formação do Conselho Pedagógico acompanha a execução do Plano de Formação do pessoal docente 
e não docente, na produção e aplicação de instrumentos de avaliação e na avaliação do impacto da formação nas competências individuais e organizacionais e na melhoria 
das práticas educativas. 

A avaliação do presente plano terá como finalidade aferir o grau de concretização dos objetivos propostos, assim como analisar as eventuais dificuldades surgidas 
ao longo da sua concretização. 

A concretização da avaliação ocorrerá no final de cada ano letivo, com materialização num relatório final, procedendo-se aos reajustes necessários.  
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7. Conclusão 

 
Com este plano de formação pretende-se cumprir com os objetivos propostos, no sentido de desenvolver padrões de qualidade no Agrupamento, nas suas diversas 

vertentes, quer no domínio pedagógico, quer no domínio organizacional. 

A formação do pessoal docente e não docente compromete cada um dos intervenientes no desenvolvimento destes padrões, culminando num comprometimento 
coletivo que tem como fim último, o sucesso educativo e escolar dos alunos que o compõem. 
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Anexo I - Cronograma 

Pessoal Docente 

Ano de 
realização 

Proposta de designação 
Problema 

identificado 
Objetivos 
essenciais 

Conteúdos 
essenciais 

Proposta de 
modalidade 
de formação 

Nº de horas 
presenciais 

Destinatários 
(Nº de 

formandos 
a abranger) 

Destinatários 
(Grupo/s de 

recrutamento 
ou categoria/s) 

Realização 
(Proposta de 
período de 

realização; número 
de sessões por mês) 

Indicação de 
formadores 

(BFI - Bolsa de 
Formadores Internos, 
externos ou outros) 

Indicação de 
possíveis 
parcerias 

Obs. 

2021 
2022 

Colóquio IV  
Communicare et Educare -  

O sucesso educativo de todos e 
com todos 

a) a) a) 

 
Ação Curta 

duração 
 

3h  Todos setembro 
Cristina Silva 
Anita Costa 

Alda Monteiro 
AESM 

 

2021 
2022 

Colóquio IV 
Communicare et Educare – 
Avaliação pedagógica para 

aprendizagens efetivas 

a) a) a) 
Ação Curta 

duração 
3h  Todos Setembro 

Sara Soares 
Ermelinda Silva 

AESM 

 

2021 
2022 

Colóquio IV 
Communicare et Educare – 
Projetos escolares: outra 

perspectiva sobre o mesmo 
currículo 

a) a) a) 
Ação Curta 

duração 
3h  Todos setembro 

José Barbosa 
Graciete Campelos 

AESM 

 

2021 
2022 

Colóquio IV  
Communicare et Educare – A 
capacitação digital e o novo 

paradigma da educação 

a) a) a) 
Ação Curta 

duração 
3h  Todos setembro Celso Fernandes AESM 

 

2021 
2022 

Manuais digitais a) a) a)    Todos setembro  
Editora Grupo 
Leya e Editora 
Grupo Porto 

 

2021 
2022 

Manuais digitais a) a) a)    Todos 1º P  
DGE 
CFAE 

 

2021 
2022 

Capacitação Digital de 
Docentes – Nível 1 

 
a) a) a) Oficina  25h  Todos 1º P  

DGE 
CFAE 

 

2021 
2022 

Capacitação Digital de 
Docentes – Nível 2 

 
a) a) a) Oficina  25h  Todos 1º P  

DGE 
CFAE 

 

2021 
2022 

Capacitação Digital de 
Docentes – Nível 2 

 
a) a) a) Oficina  25h  Todos 2º P  

DGE 
CFAE 

 

2021 
2022 

Cidadania e Segurança Digital: 
projetos de intervenção em 

meio escolar 
a) a) a)     2º P Celso Fernandes CFAE 
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Pessoal Docente 

Ano de 
realização 

Proposta de designação 
Problema 

identificado 
Objetivos 
essenciais 

Conteúdos 
essenciais 

Proposta de 
modalidade 
de formação 

Nº de horas 
presenciais 

Destinatários 
(Nº de 

formandos 
a abranger) 

Destinatários 
(Grupo/s de 

recrutamento 
ou categoria/s) 

Realização 
(Proposta de 
período de 

realização; número 
de sessões por mês) 

Indicação de 
formadores 

(BFI - Bolsa de 
Formadores Internos, 
externos ou outros) 

Indicação de 
possíveis 
parcerias 

Obs. 

2021 
2022 

Sessão de esclarecimento: 
Mentoria 

a) a) a)     1º P 
Psicóloga 

 
 

 

2022 
2023 

Capacitação Digital de 
Docentes – Nível 3 

 
a) a) a) Oficina  25h  Todos A definir  

DGE 
CFAE 

 

2022 
2023 

Capacitação Digital de 
Docentes – Nível 2 

 
a) a) a) Oficina  25h  Todos A definir  

DGE 
CFAE 

 

2022 
2023 

Colóquio XV 
Communicare et Educare  

 
a) a) a)    Todos setembro  AESM 
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Pessoal Não Docente 

Ano de 
realização 

Proposta de designação 
Problema 

identificado 
Objetivos 
essenciais 

Conteúdos 
essenciais 

Proposta de 
modalidade 
de formação 

Nº de horas 
presenciais 

Destinatários 
(Nº de 

formandos 
a abranger) 

Destinatários 
(Grupo/s de 

recrutamento 
ou categoria/s) 

Realização (Proposta 
de período de 

realização; número 
de sessões por mês) 

Indicação de formadores 
(BFI - Bolsa de 

Formadores Internos, 
externos ou outros) 

Indicação de 
possíveis parcerias 

Obs. 

2021 
2022 

Trabalhar numa escola com 
projetos 

a) a) a)     08.09.2021   

 
 

2021 
2022 

Prevenção, segurança e 
proteção de dados 

a) a) a)     1º P  CFAE 

 

2021 
2022 

Competências digitais básicas 
facilitadoras do desempenho 

profissional 
a) a) a)     1º P  CFAE 
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Alunos 

Ano de 
realização 

Proposta de designação 
Problema 

identificado 
Objetivos essenciais 

Conteúdos 
essenciais 

Proposta de 
modalidade 
de formação 

Nº de horas 
presenciais 

Destinatários 
(Nº de 

formandos 
a abranger) 

Destinatários 
(Grupo/s de 

recrutamento 
ou categoria/s) 

Realização 
(Proposta de 
período de 
realização; 
número de 
sessões por 

mês) 

Indicação de 
formadores 

(BFI - Bolsa de 
Formadores Internos, 
externos ou outros) 

Indicação de 
possíveis 
parcerias 

Obs. 

2021 
2022 

Tabagismo  a) a) a)    Alunos 6º ano 1º P 
Enf.ª Cassilda Gomes 

Enf.ª Elsa Silva 
Centro de Saúde 

 

2021 
2022 

Bulling a) a) a)    Alunos 7º ano 1º P 
Enf.ª Cassilda Gomes 

Enf.ª Elsa Silva 
Centro de Saúde 

 

2021 
2022 

Saúde mental a) a) a)    Alunos 8º ano 1º P 
Enf.ª Cassilda Gomes 

Enf.ª Elsa Silva 
Centro de Saúde 

 

2021 
2022 

Hábitos de higiene saudáveis – 
Saúde oral 

a) a) a)    
Alunos 1º e 2º  

anos 
2.º P 

Enf.ª Cassilda Gomes 
Enf.ª Elsa Silva 

Centro de Saúde 

 

2021 
2022 

PASSE a) a) a)    
Alunos 3º e 4º  

anos 
2.º P   

 

2021 
2022 

Hábitos de higiene saudáveis a) a) a)    
Alunos 5º ano 

 
2.º P 

Enf.ª Cassilda Gomes 
Enf.ª Elsa Silva 

Centro de Saúde 

 

2021 
2022 

Primeiros socorros a) a) a)    Alunos 9º ano 2º P 
Enf.ª Cassilda Gomes 

Enf.ª Elsa Silva 
Centro de Saúde 

 

2022 
2023 

Igual ao anterior 

2021 
2022 

Crescer a brincar - Família a) a) a)    Alunos 1º ciclo A definir 
Psicóloga 

Mediadora Social 
 

 

2021 
2022 

UBUNTU a) a) a)    
Alunos 7º  anos 

(5 alunos por 
turma) 

Anual 
Psicóloga 

Mediadora Social 
 

 

2021 
2022 

Métodos de estudo a) a) a)    
Alunos 5º, 6º e 

7º anos 
1º P 

Psicóloga 
Mediadora Social 
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Alunos 

Ano de 
realização 

Proposta de designação 
Problema 

identificado 
Objetivos essenciais 

Conteúdos 
essenciais 

Proposta de 
modalidade 
de formação 

Nº de horas 
presenciais 

Destinatários 
(Nº de 

formandos 
a abranger) 

Destinatários 
(Grupo/s de 

recrutamento 
ou categoria/s) 

Realização 
(Proposta de 
período de 
realização; 
número de 
sessões por 

mês) 

Indicação de 
formadores 

(BFI - Bolsa de 
Formadores Internos, 
externos ou outros) 

Indicação de 
possíveis 
parcerias 

Obs. 

2021 
2022 

Mentoria a) a) a)    
Alunos 5º, 6º, 
7º e 8º anos 

1º P 
Psicóloga 

 
 

 

2021 
2022 

Cântico da Matemática a) a) a)    
Alunos pré-

escolar de  SMC 
e Ribeira 

Anual 
Psicóloga 

Mediadora Social 
 

 

2021 
2022 

Rumo ao futuro – exploração 
vocacional 

a) a) a)    Alunos 9º ano 2º e 3º P 
Psicóloga 

 
 

 

2021 
2022 

Trilhos  a) a) a)    
Alunos 7º ano e 

8º D 
Anual 

Psicóloga 
 

 

 

2021 
2022 

Relacionamentos saudáveis a) a) a)    Alunos 9º ano 2º P 
Psicóloga 

 
 

 

2021 
2022 

Sarilho do amarelo a) a) a)    Alunos 1º ciclo Anual 
Psicóloga 

Mediadora Social 
 

 

2021 
2022 

Devagar se vai ao longe a) a) a)    
Alunos 3º ano 
do Olival e 6ºC 

A definir 
Psicóloga 

Mediadora Social 
 

 

2021 
2022 

Escola Aberta a) a) a)    
Alunos 7º ano e 

8º ano 
A definir  AILE 
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Encarregados de Educação 

Ano de 
realização 

Proposta de designação 
Problema 

identificado 
Objetivos 
essenciais 

Conteúdos 
essenciais 

Proposta de 
modalidade 
de formação 

Nº de horas 
presenciais 

Destinatários 
(Nº de 

formandos 
a abranger) 

Destinatários 
(Grupo/s de 

recrutamento 
ou categoria/s) 

Realização 
(Proposta de 
período de 

realização; número 
de sessões por mês) 

Indicação de 
formadores 

(BFI - Bolsa de 
Formadores Internos, 
externos ou outros) 

Indicação de 
possíveis 
parcerias 

Obs. 

2021 
2022 

Saúde Mental a) a) a)    Todos 1º P 
Enf.ª Cassilda Gomes 

Enf.ª Elsa Silva 
Centro de  

Saúde 

 

2021 
2022 

Alimentação saudável a) a) a)    Todos 2º P 
Enf.ª Cassilda Gomes 

Enf.ª Elsa Silva 
Centro de  

Saúde 

 

2021 
2022 

Escola de Pais - Manuais a) a) a)     2º P  
AESM 

Associação de Pais 

 

2021 
2022 

Escola de Pais – Temas diversos a) a) a)     3º P  
AESM 

Associação de Pais 

 

 
a) Em documento próprio. 


