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Introdução 

Qualquer plano de formação institui-se como um instrumento de gestão dos recursos humanos 

existentes na unidade orgânica a que se destina. 

Considero que deverá incluir um conjunto de ações que visem melhorar as competências dos 

que lá trabalham, permitindo à instituição cumprir os seus objetivos e estabelecer outros, 

eventualmente, mais ambiciosos. Do ponto de vista dos formandos, um plano de formação 

poderá ser a base da consolidação e da progressão nas suas carreiras profissionais. 

A proposta que é apresentada para este ano letivo tem 3 origens: 

 Formações sugeridas pelos coordenadores de departamento: são pedidas devido a 

solicitações individuais dos docentes ou à necessidade de obtenção de determinadas 

competências específicas para cumprir os objetivos do departamento. 

 Formações propostas pela direção do Agrupamento: destinadas a todos os funcionários 

e centradas em objetivos estratégicos decorrentes do Projeto Educativo do 

Agrupamento ou do Plano de Ação do diretor. 

 Formações específicas para determinadas categorias profissionais: para valorizar e 

desenvolver competências transversais para o pessoal docente e não docente. 

É consensual a aceitação de que o sucesso da Escola depende, em grande parte, do seu 

desenvolvimento organizativo e das suas práticas pedagógicas, estando estas fortemente 

ligadas aos percursos formativos dos docentes e à visão que cada um tem da escola, pelo que o 

Plano de Formação, neste contexto, tem um papel fulcral no desenvolvimento profissional dos 

seus funcionários. 

Hoje mais que nunca a transitoriedade das políticas educativas e a mutabilidade da sociedade 

atual colocam grandes e novas exigências ao saber, ao saber fazer e, sobretudo, ao ser 

profissional. Neste contexto, só é possível assumirmos a nossa função se houver uma aposta 

adequada na formação do seu corpo docente e restantes agentes educativos.  

O Plano de Formação que é proposto neste documento procurará enunciar um conjunto de 

ações que têm por base o contexto de desempenho profissional e a assunção da necessidade 

de investir em áreas consideradas de grande relevância para a eficácia do sistema educativo, 

tendo como orientação a publicação recente de diplomas legais que regulam o processo do 

ensino e da aprendizagem. 
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1. Destinatários 

Este Plano de Formação tem como principais destinatários os intervenientes no processo 

educativo nesta Escola, que são os Educadores, professores do ensino básico, secundário, 

profissionais, técnicos especializados a exercerem funções no Agrupamento e pessoal não 

docente (assistentes técnicos e operacionais). 

 

2. Objetivos 

São objetivos fundamentais deste Plano de Formação: 

 Responder às necessidades de formação do pessoal docente, técnicos especializados e 

restante pessoal não docente do Agrupamento, tendo em conta as metas e objetivos 

definidos no Projeto Educativo. 

 Garantir a formação contínua de docentes. 

 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 ao Agrupamento, através de uma 

formação adequada relativa às várias áreas de atuação. 

 Valorizar o Agrupamento enquanto local de trabalho e de formação/investigação. 

 

3. Áreas prioritárias de for mação 

O novo Projeto Educativo do Agrupamento aponta como prioritárias três áreas que deverão 

servir de ponto de referência para as ações de formação a desenvolver neste Agrupamento e 

que visam promover: 

 Área pedagógica/promoção do sucesso. 

 Área Relacional/ambiente educativo. 

 Área Social/comunidade Educativo. 

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

considera-se também prioritário desenvolver as áreas que a seguir se referem. 

 

4. Formação sugerida pelos coordenadores de departamento 

 

4.1. Pessoal docente e técnicos especializados 

 Plataformas digitais para criação de instrumentos de trabalho. 

 Filosofia para Crianças. 

 Liderança, coaching e motivação de equipas. 

 Curso básico de análise de dados com SPSS. 

 A mediação escolar, compreender para prevenir e resolver conflitos. 

 Páginas Web e canal de vídeo. 

 Construção de recursos pedagógicos. 

 O movie maker e o youtube como recurso pedagógico. 

 Formação sobre meditação transcendental. 
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 Literacia da leitura e da escrita. 

 Orientação educativa. 

 Pedagogia e psicologia educacional. 

 Instrumentos para a Flexibilização Curricular. 

 

4.2. Pessoal não docente 

 Educação inclusiva, nomeadamente Autismo. 

 Educação da Criança. 

 Lidar com a indisciplina e violência. 

 Organização e trabalho na Biblioteca Escolar, Reprografia, SASE e Serviços 

Administrativos. 

 

5. Formação proposta pela direção 

 

5.1. Para docentes e técnicos especializados 

 Formas de articulação curricular. 

 Desenvolvimento de trabalho colaborativo. 

 Aprendizagem através do desenvolvimento de projetos. 

 Avaliação das aprendizagens. 

 Medidas e organização no âmbito da Educação inclusiva. 

 Indisciplina em contexto Escolar: prevenção e remediação (esta ação é dada 

internamente pelo diretor e Psicóloga do Agrupamento). 

 Gestão das emoções (a ser dada pelas psicólogas do Agrupamento). 

 Educação estética e artística. 

 Suporte básico de vida. 

 

5.2. Para pessoal não docente 

 Ação de curta duração em Atendimento ao Público (ação concertada com a Psicóloga 

da escola). 

 Ação de curta duração em Relacionamento com alunos com necessidades 

educativas especiais (a ser dada pelas psicólogas do Agrupamento). 

 Ação de curta duração em suporte básico de vida. 

 

 

6. Formação específica 

 Ação de formação sobre Segurança na Internet - Seguranet-ERTE (a realizar pela DGE) 

 Modelação 3D.         

 Sistemas de Informação Geográfica (SIG). 

 Formação nas áreas disciplinares dos grupos do departamento de Ciências Sociais e 

Humanas. 

 

7. Avaliação 
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A avaliação de qualquer plano e/ou projeto tem como objetivo último aferir o grau de 

consecução das metas que se propõe atingir e, ao mesmo tempo, identificar os obstáculos à sua 

concretização e delinear formas de superação das mesmas.  

A avaliação deste plano acontecerá no final do ano letivo a fim de proceder aos reajustamentos 

que se entendam necessários, com o contributo da análise dos dados obtidos nas respostas que 

os formandos darão no preenchimento de um formulário eletrónico, materializando-se num 

relatório escrito depois de auscultadas os atores envolvidos e investigadas outras pistas que 

possam servir este propósito. 

 

 


