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INTRODUÇÃO
Em resposta à Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/2016, foram determinados os objetivos do
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), integrado no Eixo 4 do Programa
Operacional Capital Humano (POCH), programa enquadrado e cofinanciado pelo Portugal 2020 e
pelo Fundo Social Europeu (FSE)
Para o desenvolvimento do PNPSE, foram estabelecidos ministerialmente os seus princípios e
objetivos, tendo sido instituída a necessidade de avaliação periódica do referido Programa, nas suas
múltiplas dimensões, com principal enfoque na avaliação de impacto das estratégias localmente
definidas e identificadas como relevantes para a promoção do sucesso escolar.
No âmbito desta avaliação, a Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto (ESE/PP) foi
responsável pela criação e desenvolvimento do Plano de Monitorização e Avaliação dos Impactos
de Formação (Anexo 1) dos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) que recorreram
aos seus serviços. Nesse sentido, o presente relatório institui-se como um documento que encerra
todo o processo relativo à monitorização realizada no Centro de Formação de Escolas do Porto
Ocidental (CFEPO) entre julho de 2017 e dezembro de 2018, apresentando os resultados de tal
processo, de forma a poder concluir-se se a implementação do plano de formação criado e proposto
para financiamento se realizou de acordo com o previsto e de forma eficiente. Note-se que no caso
do Centro de Formação aqui em apreço não consta a designação “Associação de Escolas”, mas
apenas “Escolas”; daí que a sua sigla, ao contrário da maioria dos demais centros, não é “CFAE”,
mas sim “CFE” (neste caso CFEPO, com a sigla PO a referir-se a Porto Ocidental”).
Este documento encontra-se organizado da seguinte forma: num primeira parte contaremos com uma
análise crítica do plano de formação do CFEPO (Anexo 2) e a sua resposta às necessidades de
formação de cada um dos agrupamentos. De seguida, debruçaremos a nossa atenção nas
representações dos formadores e dos formandos, no que concerne ao conjunto de 11 ações avaliadas
neste processo de monitorização. Num momento final tentaremos inventariar os impactos sentidos
pela formação nos contextos dos diferentes agrupamentos de escolas, que fazem parte do território
de intervenção do CFEPO. A título de síntese, teceremos algumas considerações finais, sob a forma
de recomendações para futuras ações de melhoria.
As fases deste processo de monitorização são as seguintes: Fase 1 - Visita ao centro de formação,
com a recolha de informação, reunião com as secções de formação e entrevista ao diretor; Fase 2 Aplicação dos questionários em três momentos (antes, durante e após as formações avaliadas) e
concretização de grupos focais nos diferentes agrupamentos; Fase 3 - Redação do relatório à luz dos
objetivos da monitorização. Utilizando uma metodologia de foro etnográfico, tendo em conta uma
abordagem mais qualitativa e de análise de conteúdo, foram utilizados os seguintes instrumentos de
avaliação: guião da entrevista ao diretor; questionários iniciais, intermédios e finais; grelha
orientadora para a realização dos grupos focais.

1. AVALIAÇÃO INICIAL
A formação contínua constitui-se fundamental para a atualização, o aperfeiçoamento e o
aprofundamento dos conhecimentos e competências profissionais, o que implica que, um
Agrupamento de Escolas assente numa cultura de qualidade e de responsabilidade, prime pelas
respostas que dá às necessidades específicas de formação dos seus recursos humanos.
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O Plano de Formação deverá constituir-se um instrumento de operacionalização de um plano
estratégico de ação definido, bem como um documento orientador e coordenador dos diversos
projetos de ações de formação contínua. O processo de avaliação das necessidades de formação
identificadas desenvolveu-se com a consulta dos Planos de Ação Estratégica dos Agrupamentos
(PAE), dos Planos Plurianuais de Melhoria (PPM dos Agrupamentos TEIP), e dos Planos
Estratégicos das Escolas não Agrupadas. Paralelamente foi feita a análise do Plano de Formação e
Atividade (PFA) proposto pelo CFEPO (Anexo 2).
Foi também realizada uma entrevista à Diretora do CFEPO, desenvolvida a partir de um Guião
(Anexo 3) e procedeu-se à consulta dos sítios em linha do CFEPO, dos Agrupamentos e das Escola
não agrupadas.

1.1. O CFEPO E OS PLANOS ESTRATÉGICOS DOS AGRUPAMENTOS
O CFEPO centra a sua ação em nove Agrupamentos de Escolas e em duas Escolas não agrupadas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrupamento de Escolas Clara de Resende.
Agrupamento de Escolas do Viso.
Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra Filho.
Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas.
Agrupamento de Escolas Manoel de Oliveira.
Agrupamento de Escolas Infante D Henrique.
Agrupamento de Escolas Carolina Michaëlis.
Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo.
Agrupamento de Escolas Garcia de Orta.
Conservatório de Música do Porto.
Escola Profissional Infante D Henrique.

Foram consultados os Planos de Ação Estratégica dos Agrupamentos e das Escolas no sentido de
analisar as necessidades de formação identificadas, e o Plano de Formação e atividade proposto pelo
CFEPO (Anexo 2);
Na sua globalidade, podemos referir que os projetos educativos e planos estratégicos dos
agrupamentos e das escolas da região têm em vista desenvolver sobretudo a formação nas seguintes
áreas: trabalho colaborativo; indisciplina e taxas de transição; utilização dos Tablet para professores
e alunos; otimização da escola virtual para professores e alunos; instrumentos de avaliação aplicados;
dificuldades da aprendizagem da leitura; disciplinas de Português, Matemática e Inglês;
envolvimento das famílias, designadamente dos pais /encarregados de educação, nos processos de
ensino e de aprendizagem; regulação do ambiente de sala de aula; monitorização e Avaliação;
pedagogia diferenciada; gestão de conflitos em sala de aula; tecnologias da informação e da
comunicação, designadamente com utilização de folhas de cálculo.

1.2. INVENTÁRIO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO
O levantamento, tanto formal como informal de necessidades, envolveu a Direção, os Grupos
Disciplinares, os Departamentos e o Conselho Pedagógico de cada Agrupamento de Escolas e as
Escolas não Agrupadas, bem como a comunidade educativa em geral. Assim sendo, e tendo em conta
o plano de ação do CFEPO (Anexo 2), considera-se que este se adequa no sentido de dar resposta à
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totalidade das necessidades levantadas. Os temas abrangidos pelo conjunto das ações de formação
que são tidas como prioritárias pelo CFEPO coincidem com aqueles que são apresentados nos PAE.
Estas ações são dirigidas, quer a pessoal docente, quer a pessoal não docente e desenvolvem-se na
modalidade de Cursos de Formação, Oficinas, Ações de Curta Duração e Seminários. Debruçam-se
sobre temas tais como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estratégias de melhoria para a excelência organizacional
Mediação Escolar: Prevenir e Resolver Conflitos
Pistas e Trilhos – formação inicial
Aprendizagem baseada na resolução de problemas no Ensino das Ciências
Trabalhar a oralidade em língua materna
Contribuir para a implementação efetiva e eficaz do Plano de Ação Tutorial
A Direção de Turma e a supervisão pedagógica
Exploração contextualizada do software Excel
Prevenção da indisciplina e a gestão de conflitos em sala de aula
A comunicação no desenvolvimento de competências em contexto de sala de aula
Matemática com um ambiente de geometria dinâmico – Geogebra
Pensar, fazer, avaliar Ciência no 1º e 2º ciclo – oficina de luz e faíscas
Aptidão Física, Sucesso Escolar,
Saúde e Rendimento Desportivo
Microsoft Excel na atividade docente
Sites interativos com HTML, CSS e Javascript
TIC ao contexto educativo: construção de Ppoints/Prezi
Perturbações de Linguagem Escrita: Dislexia, Disgrafia e Discalculia

•
•
•
•
•
•
•
•

Apoio à distância nas Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na Escola
Diferenciação Pedagógica e Coadjuvância na sala de aula
O ensino do futebol – da escola ao rendimento superior
A didática e a pedagogia de “mão dada” no ensino do judo
Gestão de conflitos em contexto escolar
Nutrição e Alimentação no Desporto
Emergência no Desporto
A avaliação em Educação Física - A Educação Física e a média de acesso ao Ensino Superior

•
•
•
•
•

SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho da Administração Pública
Noções sobre o modo de atuação em situações de fratura
Reciclagem do Suporte Básico de Vida
Contabilidade na Administração Pública
Aperfeiçoamento de técnicas de comunicação e relacionamento interpessoal

Dentro destas temáticas, o CFEPO desenvolveu 18 ações de formação acreditadas pelo Conselho
Científico Pedagógico da Formação Contínua, para pessoal docente, sendo 7 na modalidade de
Oficina de formação, e 11 na modalidade de Curso de formação.
Houve ainda 11 Ações de Curta Duração e 4 ações para pessoal não docente.
Estas ações de formação abrangeram todos os grupos de recrutamento docente. A lista completa das
ações desenvolvidas pelo CFEPO pode ser consultada no Anexo 2. Na Figura 1, podemos ver a
distribuição das ações de formação pelas diferentes modalidades.
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Figura 1 – Distribuição das ações de formação pelas modalidades de formação.

De uma forma geral, podemos considerar que o Plano de Formação do CFEPO está alinhado com as
políticas educativas que têm em vista a promoção do sucesso escolar. Mais concretamente, e no que
diz respeito ao PNPSE, o alinhamento é claro no sentido de as escolas se auto-organizarem na
resolução dos seus próprios problemas, na emergência de novas formas de gestão curricular e de
diferenciação pedagógica, na gestão do espaço aula, no desenvolvimento de novos métodos e
atualização de recursos didáticos, na formação das lideranças (de topo e intermédias), e na
aprendizagem e autorregulação dos processos e resultados. Tal como referido no PNPSE, o plano de
formação do CFEPO promove uma visão dos processos Educativos como parte de um todo e com
múltiplas interações entre as diversas estruturas.
Contudo, na estratégia do Ministério da Educação no apoio às escolas e aos seus profissionais,
emerge com especial destaque a formação contínua com preferência para a modalidade “Oficina”,
com enfoque na experimentação em sala de aula. Tal como podemos verificar na Figura 1, essa não
foi a tipologia de formação privilegiada. E, por isso, considera-se necessário investir no sentido de
desenvolver mais ações desta tipologia.
No que diz respeito à resposta do PFA aos PAE de todos os Agrupamentos, considera-se que o
trabalho desenvolvido se alinha no sentido de atender a todas as necessidades levantadas. Existem,
contudo, algumas áreas sobre as quais a formação não incidiu diretamente. Salientam-se algumas
temáticas: trabalho colaborativo; utilização dos tablets para professores e alunos; otimização da
escola virtual para professores e alunos; instrumentos de avaliação aplicados; formações na área da
língua inglesa; envolvimento das famílias, designadamente dos pais /encarregados de educação.
Ressalve-se que muitas das formações que foram levadas a cabo noutras áreas poderão, no
desenvolvimento das suas atividades, cobrir parte destas áreas consideradas mais desprotegidas; de
forma indireta, portanto.
Daqui resultou uma seleção de ações de formação para monitorização tendo em consideração os
seguintes critérios: procurar abranger o mais possível os Agrupamentos de Escolas e Escola não
agrupada do CFEPO; abrangência de níveis de educativos/ensino das ações de formação; sempre que
possível, alguma diversidade de tipologia de ações de formação, embora com maior incidência na
tipologia de Oficina; maior incidência em ações de formação dedicadas às didáticas específicas;
algumas ações de formação de carácter mais transversal à ação docente. Foi selecionado para
monitorização um número de ações que cobrisse pelo menos 1/3 das ações financiadas do PFA do
CFEPO, tendo resultado no seguinte conjunto de 11 ações de formação:
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Falar e ouvir falar – Trabalhar a oralidade em língua materna – 1º ciclo
Toma conta de mim…
A Direção de Turma e a supervisão pedagógica para o sucesso educativo
Exploração contextualizada do software Excel
Condições de aprendizagem e regulação do ambiente escolar: a prevenção da indisciplina e a gestão de
conflitos em sala de aula
Matemática com um ambiente de geometria dinâmico - GeoGebra
Pistas e Trilhos – formação complementar: a comunicação no desenvolvimento de competências em
contexto de sala de aula
Isometrias
Pensar, fazer, avaliar Ciência no 1º e 2º ciclo – oficina de luz e faíscas
Aprendizagem ativa com recurso às TIC
Microsoft Excel na atividade docente – nível intermédio

1.3. DINÂMICAS DA FORMAÇÃO
Teremos agora em consideração a entrevista realizada no início do processo de monitorização com a
Diretora do CFEPO. Esta entrevista desenvolveu-se no sentido de conhecermos as dinâmicas
próprias da formação desde o momento em que auscultam as necessidades dos docentes, passando
pela consecução das atividades formativas e incluindo as formas de avaliação e o processo de
controlo da execução pré-existentes a este processo de monitorização. Por outras palavras, esta
entrevista permitiu-nos conhecer o modelo de gestão seguido pelo Diretor do CFEPO, no que se
refere às políticas a montante e a jusante da formação, incluindo a fase da sua lecionação
propriamente dita.
A entrevista revelou-se extremamente rica, quer em termos da informação formal sobre o plano de
formação, quer no que diz respeito à perceção com que se ficou sobre o dinamismo do CFEPO e da
sua interação com os Agrupamentos e Escolas.
No que diz respeito aos aspetos relacionados com a elaboração do Plano de Formação foi referido
que, inicialmente, o plano estava definido para os anos 2015 – 2017, mas que em 2016, com o
surgimento do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE), tiveram que ser efetuadas
algumas adaptações, designadamente a inclusão do ano 2018 no enquadramento da formação. Para
o levantamento das necessidades 2015 – 2017 foi feito um inquérito de necessidades de formação a
todos os docentes de Quadro de todas as Escolas Associadas do Centro. Com essas respostas, para
cada Escola Associada, e no cômputo geral do Centro, fixaram-se as áreas em que havia mais procura
de formação.
A Sra. Diretora referiu que o espaço temporal entre o levantamento das necessidades e a
implementação do plano, e tendo em conta a mobilidade dos professores ao longo dos anos, leva a
que alguns professores percam a oportunidade de frequentar essas formações. O levantamento foi
feito durante 2015, para depois começar a ser aplicado no ano letivo 2015/2016. Entretanto, com as
alterações decorrentes da introdução do PNPSE, as Escolas foram obrigadas a elaborar os Planos de
Ação Estratégica (PAE). Houve, portanto, adaptações às necessidades que inicialmente tinham sido
propostas e uma reformulação do Plano de Formação de forma responder as esses PAE.
Quanto à gestão da diversidade das necessidades, e critérios de priorização, a Sra. Diretora referiu
que a principal dificuldade está relacionada com aquilo que realmente, na prática, se consegue
desenvolver no terreno. Isto porque tem que haver um número mínimo de formandos para que as
formações sejam desenvolvidas. E essa mobilidade de professores tem impactos na relação entre os
pedidos que surgem num determinado ano letivo, e nos formandos inscritos nos anos seguintes; e
que, portanto, terá que haver sempre uma certa adaptação.
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Esse foi um aspeto que foi tido em conta no arranque das formações. Para além disso, e agora com o
POCH, ter-se-á que ter em conta a execução financeira. Ou seja, se não houver formandos, não é
possível haver correspondência com os gastos financeiros.
Na entrevista foi também referido que o CFEPO tem tentado recorrer aos formadores internos da
bolsa de formadores do Centro; estes são docentes que exercem funções nas Escolas Associadas. Na
altura o CFEPO tinha inscrito no Plano de Formação duas ações propostas pela DGE, escolhidas de
entre um conjunto inicialmente apresentado. E esses formadores receberam formação antes de ir para
o terreno. De notar que algumas das alterações nas datas de início das formações decorreram
precisamente deste período de formação dos formadores, tendo sido alguma até adiadas para os 2º e
3º períodos.
Durante a entrevista ficou claro que os níveis de insucesso dos alunos em determinadas áreas também
foram tidos em conta na formalização das propostas de formação atuais; direta ou indiretamente esse
aspeto foi tido em conta. As Didáticas Específicas, principalmente do Português e da Matemática,
são, de uma forma geral, aquelas que têm mais procura. Isto depende claro da realidade de cada
centro. Por exemplo, o CFEPO abrange vários territórios educativos de intervenção prioritária
(TEIP); e alguns agrupamentos já trabalham muito no sentido de adaptar a sua formação às suas
realidades e contextos. Portanto, quando surgiu o PNPSE, este foi trabalhado mais com os
agrupamentos que não são TEIP. A principal razão prende-se com o facto de o CFEPO ter sempre
muita procura de formação na área de gestão de conflitos, indisciplina, ou disciplina em sala de aula
pois existem muitas escolas, em zonas de contextos sociais e económicos muito complexos, onde
esses problemas são muito evidentes.
Existe também muita procura de formação na vertente tecnológica e de desenvolvimento. Os
professores da área das Ciências (Química, Física, Biologia) e até da Informática, também querem
formação nessa área; e o CFEPO tenta de algum modo colmatar essas necessidades.
No que diz respeito aos aspetos que são objeto de acompanhamento durante a realização da formação,
foi referido que esta nova legislação, e com a criação da secção de formação e monitorização (dentro
da comissão pedagógica existe essa divisão), foi impulsionado esse tipo de trabalho de
acompanhamento. Os professores pertencentes a essa secção fazem o acompanhamento dentro das
suas escolas. Passaram a fazer: a abertura da formação, o acompanhamento dos formadores, o
acompanhamento dos formandos durante a formação (dúvidas, esclarecimentos sobre a plataforma
Moodle). E, no final, existe também um inquérito sobre a avaliação da formação que nos permite
tirar ilações e dados sobre o seu funcionamento.
Foi referido que estão também previstos procedimentos no caso de ser necessário atuar com alguns
ajustamentos no plano ao longo do ano. Aliás, ficou claro que isso é uma constante no CFEPO, e que
existe uma constante adaptação sendo que “não se pode tomar como definitivo” para que possamos
melhorar sempre que seja necessário e possível. Por exemplo, o formato das ações de curta duração
veio incentivar a questão de tratar alguns temas que às vezes não exigem uma formação tão
prolongada e formal; e que, promovendo sessões de trabalho, em menos horas, se mobilizam os
professores de uma forma mais descontraída. Muito professores assumem mesmo que não é tão
cansativo como uma outra formação com outro formato. E, para além disso, estas ações abordam
temas sempre muito atuais e sobre os quais os professores procuram alguns esclarecimentos e
respostas.
Quanto ao processo de avaliação da formação e seus impactos na atuação do centro, foi realçado que
no final de cada formação os formadores e os formandos efetuam uma autoavaliação. Posteriormente
há lugar a uma avaliação da própria formação quanto ao seu funcionamento geral, e onde os
formandos também avaliam os formadores e o trabalho do centro. Esses dados são analisados pela
assessora pedagógica do CFEPO, que depois os disponibiliza à comissão pedagógica. Os parâmetros
são, entre outros: os conteúdos, a capacidade de exposição, o aprofundamento dos temas, a
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possibilidade da aplicação na sua atividade profissional. Nestes últimos dois anos também foram
realizadas algumas experiências ao nível da apreciação do impacto da formação, onde se escolheram
algumas turmas onde observaram a aplicação em sala de aula; isto porque há alguns temas cuja
perceção da aplicação é mais complicada. Alguns dos temas que foram alvo de avaliação estavam
relacionados com utilização de softwares, aplicação do método científico em sala de aula (nas
ciências). Foi feito um inquérito antes de formação e um outro passado cerca de 3 meses, perguntando
aos formandos sobre se aplicavam algumas das estratégias ou recursos abordados durante a formação.
Houve ainda a intenção de se estender aos alunos um inquérito deste tipo.
Em relação à constituição dos grupos de formandos foi referido que os critérios de seleção são
enviados por cada agrupamento onde vai ser realizada a formação. São propostas que eles dirigem
ao CFEPO o sentido de integrar formações que dão resposta às necessidades dos seus professores.
Os critérios de seleção são enviados por eles, e podem não ser iguais para todas as formações. O
mesmo Agrupamento pode ter uns critérios para uma ação, e outros para outra. Por exemplo, se
houver uma formação mais adequada para os diretores de turma, com certeza que tem que ser dada
a prioridade a esse conjunto de formandos. Adaptam-se os critérios à formação.
Quanto aos critérios de seleção dos formadores, foi realçado que cada Agrupamento tem um conjunto
de docentes que está certificado no Conselho Científico. E, portanto, quando os Agrupamentos
propõem as ações, essa proposta vem também acompanhada com uma proposta de formador para a
conduzir. São tidos em conta aspetos tais como a experiência e a sua adequação à formação que se
pretende. No caso de não haver formadores que se ajustem a essas necessidades, é feita uma procura
de formadores externos, noutros centros ou noutras escolas.
Tendo em conta a entrevista realizada pode-se considerar que houve muita atenção e reflexão nas
ações a desenvolvidas pelo centro, quer no momento da consulta e levantamento das necessidades,
quer durante a consecução das ações. O aspeto que se realça como sendo aquele que levanta mais
dificuldades, tem a ver com a mobilidade dos professores e com os constrangimentos na previsão do
número mínimo de formandos para que as ações se desenvolvam. Podemos também concluir que as
formações na área das Didáticas Específicas, principalmente do Português e da Matemática, são, de
uma forma geral, aquelas que têm mais procura. No entanto, o CFEPO, por se encontrar num zona
que abrange vários TEIP, tem vindo a desenvolver também muitas ações de formação na área da
gestão de conflitos e do controlo da indisciplina, de uma forma regular.

2. AVALIAÇÃO DE PROCESSO
Neste capítulo, teremos em conta, por um lado, as representações dos formandos quanto às suas
necessidades e expectativas prévias à frequência da ação de formação espelhadas nos questionários
iniciais, que foram aplicados. Por outro lado, também procuraremos analisar as suas representações
quanto a avaliação que fazem da consecução das atividades formativas, quando estes já se
encontravam a frequentar a ação de formação. Por último, procurarem cruzar estas informações com
o plano estratégico criado pela CFEPO, avaliando a sua conformidade e realizando uma breve síntese.
Os IQ foram aplicados a uma amostra de formandos, definida em função do panorama formativo de
cada centro de formação, em três momentos particulares: no início da formação (Anexo 4), com vista
à identificação de expectativas sobre o processo formativo; a meio da formação (Anexo 5), no sentido
de recolher eventuais sugestões de melhoria; e três a seis meses após a formação (Anexo 6), para
identificação dos impactos das ações nas práticas dos docentes.
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2.1. PERCEÇÕES DOS FORMANDOS
Na etapa inicial do processo de monitorização, foram aplicados inquéritos por questionário
relacionados com as necessidades e expectativas dos formandos relativamente à formação que iriam
frequentar. Tal como referido na secção 1.2, foram onze as ações monitorizadas. Nessas ações
responderam a este questionário 141 formandos de um total de 170, o que corresponde a uma taxa
de resposta de 82,9 %. De entre os inquéritos respondidos, houve 39 que foram respondidos
parcialmente (havendo algumas respostas incompletas). Os restantes 109 foram respondidos na sua
totalidade. Na análise dos inquéritos por resposta, serão tidos em conta os números de respondentes
nessa resposta; poderá haver, portanto, algumas diferenças no que diz respeito ao número total de
respondentes entre cada uma das respostas. Na Figura 2 apresentam-se alguns dados sobre os
formandos, designadamente no que diz respeito ao seu tempo de serviço, idade, grau académico e
tipo de vínculo profissional.
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Figura 2 – Caracterização pessoal e profissional dos formandos.

A maior parte dos formandos deste grupo de ações monitorizadas é do sexo feminino, com um valor
de 84,3 %, face aos 15,7 % do sexo masculino. A maior parte dos professores pertence ao Quadro de
Escola / Quadro de Agrupamento (67,8 %) sendo que 20 % pertencem ao Quadro de Zona Pedagógica
e 12,2 % são professores Contratados. Cerca de 80 % dos professores tem Mestrado, havendo 13,9
% dos professores que tem Licenciatura, 4,3 % com Bacharelato, e 1,7 % dos professores tem o grau
de Doutoramento. Este último valor corresponde a um valor absoluto de 2 professores.
De notar que a maior parte dos formandos destas ações monitorizadas, cerca de 37,2 %, tem entre 30
e 39 anos de serviço, o que se certa forma poderá demonstrar uma vontade proeminente de se
atualizarem face a algumas das práticas que eram mais regulares nos seus anos iniciais de serviço.
Ainda assim, podemos considerar que existe um relativo equilíbrio entre a frequência de formandos
entre os 10 e os 39 anos de serviço. De salientar o valor muito reduzido de formandos com pouco
tempo de serviço: 0.9 % têm tempo de serviço até 4 anos, e cerca de 1.8 % dos formandos tem tempo
de serviço entre os 5 e os 9 anos. Outro aspeto a salientar é o facto de não existirem formandos com
menos de 30 anos de idade.
Quanto aos níveis de ensino onde os formandos lecionam, e tal como podemos ver na Figura 3, é no
3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário onde a maior parte dos formandos destas ações
desenvolve o seu trabalho. De realçar que não havia nenhum formando na Educação Pré-Escolar, e
que todos os formandos tinham componente letiva.
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Figura 3- Número de formandos a lecionar nos vários níveis de ensino.

Neste inquérito houve ainda a oportunidade para obter a opinião dos formandos sobre quais eram as
áreas onde os formandos consideram ter mais necessidades de formação (Figura 4). Destacam-se as
áreas: Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à prática pedagógica, Prática pedagógica
e didática na docência (organização e gestão da sala de aula), e a Área da docência (matérias
curriculares nos vários níveis de ensino). Poder-se-á ainda destacar a área de Formação em
necessidades educativas especiais como sendo a quarta área assinalada.

Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à prática…
Prática pedagógica e didática na docência (organização e gestão da…
Área da docência (matérias curriculares nos vários níveis de ensino)
Formação em necessidades educativas especiais
Avaliação no processo de ensino
Supervisão pedagógica
Formação educacional geral e das organizações educativas
Liderança, coordenação
Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à gestão escolar
Administração escolar e administração educacional
Formação ética e deontológica
Outras
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Figura 4- Áreas em que os formandos consideram ter mais necessidades de formação.

Ainda relativamente à análise dos inquéritos iniciais, podemos apreciar as principais razões que
motivaram os formandos a frequentar as ações selecionadas. Esta perspetiva é facilitada com a análise
da Figura 5, onde se encontram listadas algumas das motivações possíveis, e onde os formandos as
classificar de 1 a 5, sendo o 1 sem influência e o 5 com forte influência.
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Gostar de aprender
Melhorar a minha intervenção em contexto de sala de aula
Sentir curiosidade e interesse pela temática da formação
Conhecer novos recursos didáticos
Prevenir o insucesso escolar dos meus alunos
Aprender novas metodologias de ensino
Progredir na carreira
Cumprir requisitos formais da escola, do agrupamento, do ME
Considerar que os professores têm de estar permanentemente em…
Melhorar os meus conhecimentos científicos
Melhorar o currículo profissional
Melhorar a gestão e a utilização dos documentos orientadores…
Ter sido incentivado por colegas
Melhorar a minha intervenção ao nível dos órgãos de gestão da escola
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Figura 5 – Grau de influência das razões que motivaram os formandos a frequentar as ações selecionadas.

Podemos considerar que as 5 motivações que mais contribuíram para a frequência dos formandos –
as que obtiveram mais classificações “5” (com forte influência) – nestas formações foram:
•
•
•
•
•

Gostar de aprender.
Melhorar a minha intervenção em contexto de sala de aula.
Sentir curiosidade e interesse pela temática da formação.
Conhecer novos recursos didáticos.
Prevenir o insucesso escolar dos meus alunos.

Por outro lado, podemos também elencar as 5 motivações que obtiveram mais classificações “1”
(sem influência):
•
•
•
•
•

Ter sido incentivado por colegas.
Melhorar a minha intervenção ao nível dos órgãos de gestão da escola.
Progredir na carreira.
Melhorar o currículo profissional.
Melhorar a gestão e a utilização dos documentos orientadores (OCEPE, programa, das metas curriculares)

É de notar que as motivações que mostraram ter mais influência na frequência nestas ações são todas
de uma vertente mais relacionada com a prática docente, recursos, e, acima de tudo, com o gosto de
aprender e de prevenir o insucesso escolar. Por outro lado, é também de referir que as motivações
que foram elencadas como não tendo influência na decisão de frequentar as ações, estão relacionadas
com outros interesses mais de nível pessoal e de progressão na carreira. O incentivo pelos colegas é,
de todas as motivações, aquela que foi apontada como tendo menos influência nesta decisão.
Relativamente ao conhecimento que os formandos tinham em relação ao PFA do CFEPO, cerca de
80 % afirmaram ter conhecimento do Plano, face aos 20 % que afirmaram não ter conhecimento. No
que diz respeito aos 7,3 % dos formandos que afirmaram que poderiam ter participado de forma mais
ativa na elaboração desse plano, realçam-se as seguintes sugestões elencadas para que essa
participação aconteça: dando sugestões; definição dos temas/áreas que mais precisam de formação
em reunião de Departamento; sugestões de formação; através um inquérito sobre necessidades de
formação e calendário preferencial; com o preenchimento de inquéritos por exemplo no início do
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ano; fazendo sugestões diretamente ao Centro de Formação a que a minha Escola está associada;
deveria ser feita mais auscultação aos grupos; tendo conhecimento e oportunidade.
Considerar-se-ão agora os resultados obtidos no inquérito intermédio. Nas ações selecionadas
responderam a este questionário 128 formandos de um total de 170, o que corresponde a uma taxa
de resposta de 75.3 %. De esses inquéritos, houve 24 que foram respondidos parcialmente (havendo
algumas respostas incompletas). Os restantes 104 foram respondidos na sua totalidade.
Relativamente à questão: “Sente-se esclarecido sobre o plano da ação que está a frequentar e sobre a
proposta de desenvolvimento das sessões?”, houve 2 formandos que responderam que não se sentiam
esclarecidos. E, ao serem questionados sobre se consideravam adequado o processo de avaliação
proposto, houve 3 formandos que responderam negativamente. Quanto à justificação da sua resposta,
dois destes referiam que: “Não foram transmitidas informações que permitam a realização do
trabalho”; e “Eu inscrevi-me numa ação de 25h porque era isso que eu necessitava e para isso que eu
tinha disponibilidade. No segundo dia da formação fomos informados que afinal a formação era de
50 h e de todos os trabalhos extra que isso implicava.”. Apesar de serem residuais, estas sugestões
deverão ser sempre alvo de atenção e discussão.
Quanto à adequação dos recursos e dos espaços onde as ações se desenvolveram, os resultados
indicam que ambos os aspetos foram ao encontro das necessidades, e que foram do agrado dos
formandos: 99 % considerou que os recursos eram adequados, 98 % considerou que os espaços eram
adequados. Relativamente à conformidade das expetativas dos formandos quanto à forma como
estavam a decorrer as ações de formação, medida com uma classificação de 1 a 5 que significa o grau
de satisfação com a formação (sendo o 1 sem qualquer satisfação e o 5 plenamente), podemos
verificar pela análise da Figura 6 que o grau de satisfação é elevado pela predominância em todos os
itens de análise das classificações 4 e 5, sendo que as classificações 1 e 2 não têm expressão relevante.

Quanto à aproximação às práticas
Quanto aos recursos
Quanto aos conteúdos
Quanto à sua metodologia
%

0,0
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100,0
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5

Figura 6 – Avaliação dos formandos no que concerne a ação que se encontram a frequentar

Ainda decorrente desta análise, pôde-se confirmar que houve 11 formandos (equivalente a cerca de
10,6 % do total) que consideram que mudariam alguns aspetos no decorrer da ação. Apresentam-se
as principais sugestões elencadas:
•
•
•
•
•
•

O tempo/calendário da ação: pós-laboral.
Uma maior prática enquanto são apresentados os conteúdos.
Não somente a prática no final da sessão.
O espaço.
Deveria ser numa sala aquecida e bem mais confortável!
Questões práticas do dia a dia do DT.A metodologia, os conteúdos e os recursos utilizados.
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Esta formação destinada apenas a professores de 1º ciclo eu proporia ainda mais enfoque na prática da
sala de aula.
O objetivo mais importante para mim desta formação será mesmo o trabalho a desenvolver em sala de
aula para melhores aprendizagens dos alunos na área da Matemática, mais propriamente abertura de
horizontes na Geometria.
Maior número de máquinas disponíveis por formando.
Disponibilização de alguma informação antecipada em relação aos temas abordados em cada sessão com
vista a uma ação mais proactiva por parte dos formandos.
Incluiria o GeoGebra nos conteúdos de geometria, nomeadamente nos sólidos geométricos: planificação
de sólidos, arestas, faces e vértices.
Mais tempo para a realização das tarefas propostas.
Dar exemplos concretos de aplicação dos assuntos tratados em contexto de 1.º e 2.º ciclos.
Mais material para a prática letiva.

Um dos principais objetivos do inquérito intermédio era o de avaliar o desenrolar das ações, e tentar
atender aos aspetos que fossem considerados menos positivos, e sobre os quais se pudesse atuar no
sentido de melhor o funcionamento das sessões subsequentes. Poder-se-á considerar que, de uma
forma geral, não existiram situações que tenham requerido uma intervenção de fundo. Houve,
contudo, o cuidado e a necessidade de se ir avaliando a evolução das perceções, quer trocando
algumas impressões de forma mais informal com os intervenientes, quer requerendo mais algumas
informações no sentido de completar a informação das observações acima listadas.

2.2. PERCEÇÕES DOS FORMADORES
Numa fase inicial do processo de monitorização, foi realizada uma análise dos documentos utilizados
no CFEPO, designadamente, dos relatórios dos formadores e dos instrumentos de avaliação
aplicados.
No que diz respeito aos relatórios dos formadores, poder-se-á dizer que, de uma forma geral, referem
a consecução plena dos objetivos traçados inicialmente e que não houve necessidade de proceder a
reformulações estruturantes. Apenas numa das ações é referido pelo formador que um dos objetivos
iniciais foi parcialmente atingido, referindo constrangimentos de tempo e o caráter mais teórico que
esse objetivo incorporava. Um outro aspeto que é transversal a todos os relatórios prende-se com a
existência de vários momentos de partilha de informação no seio das turmas. Momentos esses, que
promoviam o trabalho colaborativo, fomentando a diversidade de pontos de vista e enriquecendo as
próprias ações. Para isso também muito contribuiu o ambiente de informalidade, de descontração e
de empatia que quase todos os formadores descrevem.
Referem também os formadores que a formação foi uma excelente oportunidade para se debaterem
algumas das mudanças necessárias e urgentes, referindo que a heterogeneidade e a diversidade de
opiniões diferentes são sempre oportunidade de crescimento e de construção. Por outro lado, essa
heterogeneidade leva a que seja necessário um esforço adicional no sentido de garantir que os
formandos com mais experiência possam aprofundar os seus conhecimentos e que, simultaneamente
os restantes formandos consigam levar o cabo o seu trabalho com motivação.
Da análise dos relatórios dos consultores de formação podemos retirar também algumas evidências
das perceções dos formadores.
Alguns formadores sugerem formações distintas para os domínios da escrita, leitura e oralidade, para
que os conteúdos possam ser aprofundados e, consequentemente, mais potenciadores de boas práticas
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letivas; e referem ainda a motivação dos formandos, o que contribuiu para que os objetivos previstos
fossem atingidos plenamente. Foi também realçado o facto de um número significativo de formandos
terem achado acharam úteis e pertinentes os conteúdos abordados e os trabalhos realizados para a
sua prática docente, sobretudo evidenciando mudanças positivas no seu dia-a-dia enquanto
professores. Houve ainda evidências do espírito de solidariedade e apoio entre colegas, e também
uma atitude proativa com a formadora contribuindo, assim, de forma significativa para o sucesso das
ações.
No caso de uma das formações direcionada para a Direção de Turma e Supervisão Pedagógica, foi
referido que a formação foi uma excelente oportunidade para se debater as mudanças necessárias e
urgentes nas práticas pedagógicas, no conceito de avaliação de alunos, na supervisão de um Conselho
de Turma e na gestão de lideranças de sala de aula assertivas. O feedback final foi muito positivo
embora tivesse havido uma formanda que parecia não se identificar com as mudanças propostas pelos
novos documentos orientadores. A formadora também sugeriu que se criassem oficinas com esta
temática que possibilitassem o trabalho colaborativo e o debate em ambiente escolar.
Alguns formadores lamentam as desistências de alguns dos formandos antes do início das ações. Ou
seja, desistências após a inscrição e antes do início. Mas, de uma forma geral os formadores destacam
a forma positiva como todos os formandos encararam os desafios lançados e a sua forma de
participação ativa. Uma das dificuldades apresentadas foi a falta de tempos letivos para dinamizar os
trabalhos nas turmas.
Numa das formações sobre na área “Descrição Práticas de Aconselhamento e Orientação”, houve
destaque da parte do formador para forma como os formandos partilharam que a melhoria do
rendimento dos alunos passa por uma atenção especial valorizando as potencialidades do aluno.
Focaram igualmente a importância da articulação entre os vários subsistemas da estrutura escolar e
refletiram sobre a sua importância no empoderamento dos casos em acompanhamento. O formador
constatou que os formandos demonstraram interesse e motivação, e que o resultado final da ação foi
muito positivo.
Realçam-se alguns excertos exemplificativos das perceções dos formadores em algumas das ações:
Formação: Matemática com um ambiente de geometria dinâmico – Geogebra
Todos os objetivos propostos foram alcançados.
É unânime a vontade que cada um dos docentes descreveu em utilizar esta potente ferramenta no decorrer
das aulas no próximo ano letivo, e ainda de voltar a ter formação em GeoGebra, a um nível mais avançado.
No entanto refiro, o baixo número de participantes e ter havido a desistência de alguns formados, que nunca
frequentaram a ação.
Formação: Isometrias
Todos os objetivos propostos foram alcançados.
Mais uma vez afirmo que este conjunto de docentes vai certamente experimentar todas as aplicações que
construiu, junto dos seus alunos.
Muito Positivo, nota excelente pelo entusiasmo demonstrado!
Formação: Toma conta de mim…
Dos objetivos previstos para esta oficina de formação, consideram-se superados os da operacionalização dos
Planos Anuais de Tutoria, não só “Específica” como também outras.
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Os formandos revelaram-se muito participativos, usando com relativa facilidade os materiais que foram
disponibilizados no “Blogue” de apoio à formação e foram ainda capazes de inovar e apresentar novas
ideias/atividades e materiais adequados aos seus acompanhamentos e estudos de caso.
Nota-se ainda que os formandos atingiram com facilidade avaliação positiva, destacando a maioria deles
com a avaliação excecional, o que reflete a motivação inicial e a satisfação pela “ajuda” prestada aos seus
tutorandos.
Formação: Condições de aprendizagem e regulação do ambiente escolar: a prevenção da indisciplina e a
gestão de conflitos em sala de aula
Os objetivos parecem ter sido alcançados.
O tema que trata esta formação não é passível de ser dissociado de outros temas inerentes à gestão de escolas
e organização do sistema educativo e do currículo, tendo sido também alvo de trabalho.
O clima da ação foi semiformal e o grupo proporcionou um clima descontraído e salutar, propiciador de
partilha de ideias e participação ativa. Houve ainda evidências do espírito de solidariedade e apoio entre
colegas, e também uma atitude proativa com a formadora contribuindo, assim, de forma significativa para o
sucesso da ação, sobretudo sendo esta sobre um tema atualmente gerador de tantas angústias para os
docentes.
Sendo habitualmente um tema controverso e gerador de tensão, cujos formandos procuram avidamente
receitas e respostas imediatas, que não existem e, por norma, gera-se um clima de frustração e insatisfação
globais ― tornando este momento um espaço de partilha e de troca de experiências, que, infelizmente, estão
cada vez mais distantes da prática docente.”
Formação: Falar e ouvir falar – Trabalhar a oralidade em língua materna – 1º ciclo
Foram alcançados todos os objetivos propostos para esta ação.
Poderiam ser sugeridas formações distintas para os domínios da escrita, leitura e oralidade, para que
pudessem ser mais aprofundadas e, consequentemente, mais potenciadoras de boas práticas no nosso dia-adia pedagógico. Apesar de todos os domínios se interligarem, o facto de haver momentos formativos focados
em domínios específicos permite o aprofundamento de considerações teóricas, analisar a interligação com
os outros domínios e ainda a produção de materiais específicos para cada um deles.

Tal como foi referido acima, os relatórios dos consultores de formação incluem as perceções dos
formandos e dos formadores. Iremos centrar agora a análise seguinte nas perceções dos formandos
obtidas pela via do questionário elaborado pelo CFEPO.
De uma forma geral, o questionário do CFEPO dirigido aos formandos revela que quase todos
apreciaram as ações como Excelente. A exceção está numa das ações onde a classificação foi Muito
bom, sendo que um dos formandos a classificou como Fraca. Esta classificação, nesta formação em
específico, alinha-se com a perceção do formador, referida anteriormente, sobre as opiniões que a
formanda ia tecendo ao longo da formação, considerando esta que não se identificava com as
mudanças propostas pelos novos documentos orientadores.
Quanto à Avaliação Geral da Ação e Avaliação do Formador, ainda que possam existir algumas
flutuações nas apreciações em cada uma das ações, poder-se-á considerar que o nível geral se situa
entre o Muito Bom e o Excelente.
Relativamente à avaliação dos indicadores relativos ao parâmetro Organização do Centro, quase
todos os formandos avaliaram o trabalho desenvolvido pelo Centro com Excelente. As exceções estão
no caso da apreciação negativa atribuída por um formando relativamente ao indicador O atendimento
aos formandos pelo secretariado do CFEPO foi eficiente, e na apreciação com Bom no indicador As
informações prestadas aos formandos sobre a ação, na pré-inscrição, foram suficientes. Não
havendo qualquer estudo estatístico aprofundado, e pelo facto de serem casos isolados, poder-se-á
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considerar que o trabalho desenvolvido pelo centro foi do agrado da esmagadora maioria dos
formandos. Não obstante, dever-se-á sempre tentar aferir e analisar com a profundidade necessária,
as possíveis causas da existência de estas observações pontuais menos positivas.

2.2. CONFORMIDADE EM RELAÇÃO AO PLANO
Tendo em conta o plano estratégico do CFEPO, percebemos que das 20 ações de formação
inicialmente previstas, as ações “Aptidão Física, Sucesso Escolar, Saúde e Rendimento Desportivo
– A Plataforma FITescola®” e “Sites interativos com HTML, CSS e Javascript” não se realizaram
por falta de inscritos. Havia ainda a previsão inicial para a formação de duas turmas na ação “Excel
Microsoft Excel na atividade docente – nível intermédio”, o que não se concretizou, também por falta
de inscritos numa das turmas.
Quanto ao número de formandos inscritos inicialmente, face aos que concretizaram as ações, os
registos fornecidos pelo CFEPO indicam que, nas dezoito ações de formação que se realizaram,
inscreveram-se 271 formandos e desistiram 25.
Ao longo do ano letivo foram sendo efetuadas algumas alterações de calendário; alterações essas cuja
origem e motivação se prendiam, na maior parte das vezes, com falta de inscritos e com a necessidade
de adiar o seu início para garantir que funcionassem. De uma forma geral, todos os inscritos
concluíram as ações com sucesso e com níveis iguais ou superiores a Muito Bom. No Anexo 7 estão
reunidas todas as informações relativas ao desenvolvimento das ações que forma monitorizadas no
que diz respeito à sua calendarização e data de conclusão, planificação e concretização da formação,
indicadores de realização e indicadores dos resultados.

3. AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Para a avaliação de impacto debruçamo-nos nos dados dos questionários finais e dos 3 grupos focais
que dinamizámos, focando a nossa atenção na transferibilidade dos conteúdos e competências
trabalhados nas formações para o campo das práticas educativas.

3.1. PERCEÇÕES DOS FORMANDOS
Na avaliação das perceções dos formandos, foram tidos em conta os resultados dos questionários
finais que foram aplicados entre três a seis meses depois da finalização de cada uma das ações de
formação. O principal objetivo era verificar as consequências de frequência das mesmas na vida
pessoal e profissional dos docentes dos diferentes agrupamentos. Na Figura 7 encontram-se
apresentadas as classificações atribuídas pelos formandos a alguns dos aspetos nucleares da ação que
frequentaram.
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Houve interação entre os formandos
Recomendaria esta ação aos meus colegas
Os temas tratados são úteis para a prática docente
A ação foi adequada ao exercício das minhas funções
A ação de formação correspondeu às minhas expectativas
A ação contribuiu para o meu desenvolvimento
profissional
Houve um equilíbrio entre a teoria e a prática
A ação contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal
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Figura 7 – Classificações atribuídas pelos formandos a alguns dos aspetos nucleares da ação que frequentaram.

Tal como se pode verificar na Figura 7, as classificações 5 e 4 (concordância plena) são aquelas que
têm mais expressão em todos os aspetos elencados. De destacar que na afirmação “Houve interação
entre os formandos”, que foi o aspeto com maior número de classificações 5, houve também um
número significativo de classificações 2 (discordância), em relação aos demais aspetos. Neste campo
houve até mais formandos que classificaram essa afirmação com 2, do que aqueles que classificaram
a maior parte das restantes com 3.
Quanto ao campo “Outras observações” podemos constatar que, na sua maioria, os formandos
corroboram aquilo que está expresso nos dados apresentados na Figura 7, considerando a ação que
frequentaram interessante e útil. Existe apenas um formando que comenta de forma negativa a ação,
e um outro que dá uma sugestão de melhoria. Cito:
É uma formação de Excelência que se enquadra nas necessidades dos nossos alunos e docentes.
Foi das formações mais interessantes e prática que fiz.
A ação foi muito interessante.
Agradeço que me contactem para formações deste género.
Muito útil para a minha prática letiva.
Deviam ter sido utilizadas mais informações práticas.
A ação de formação foi miserável.

Em relação aos contributos que os formandos consideram ter decorrido da ação que frequentaram, e
tal como se pode ver nos dados da Figura 8, é nas áreas das novas metodologias e aplicação de novos
recursos onde os formandos consideram ter existido mais contributos. Seguem-se os contributos
relacionados com o melhoramento dos conhecimentos científicos e com a prevenção do insucesso
escolar. Talvez pela tipologia das ações monitorizadas, as questões e contributos relacionados com o
aproveitamento e comportamento dos alunos foram aquelas obtiveram mais classificações “Não
aplicável”.
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Aplicar novas metodologias de ensino
Aplicar novos recursos didáticos
Melhorar os meus conhecimentos científicos
Prevenir o insucesso escolar dos meus alunos
Melhorar o aproveitamento dos alunos
Melhorar o comportamento dos alunos
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Figura 8 – Classificações atribuídas pelos formandos a alguns dos contributos que consideram ter resultado da
ação que frequentaram.

No que diz respeito a outras observações relativas aos contributos que consideram ter existido, com
exceção de um formando, os restantes também tecem observações alinhadas com o que é visível na
Figura 8. Cito:
O uso de novas metodologias e programas que cativem os alunos e possam desenvolver os seus próprios
exercícios.
De muita utilidade para cidadania e desenvolvimento.
Reciclagem de conhecimentos.
Melhorar os processos de monitorização.
Ensina a melhorar as relações interpessoais dos alunos.
Estimular a curiosidade dos alunos.
Não forneceu qualquer ferramenta que possa ajudar um professor na questão das tutorias.

Neste inquérito, os formandos foram ainda questionados sobre se identificavam práticas profissionais
pós-formação que considerassem terem sido consequência da sua participação na ação de formação.
Para além disso, identificaram também alguns aspetos que consideraram como dificultadores da
rentabilização do trabalho realizado nas formações no seu contexto profissional. Na Tabela 1 estão
sintetizadas as categorias que foram elaboradas na análise de conteúdo das práticas profissionais que
os formandos consideram terem sido consequência da sua participação, e suas formas de ocorrência
nos inquéritos. De realçar que os formandos consideram que existe uma grande variedade de tipos
de contributos que a ação frequentada teve, ou terá, nas suas práticas profissionais. De notar na Figura
9 que os formandos consideraram que é ao nível das práticas e metodologias que houve mais
contributos. Alguns formandos afirmaram que, na altura em que responderam ao inquérito, ainda não
tinham tido oportunidade de implementar as estratégias, ferramentas e aprendizagens decorrentes da
ação, mas que planeavam fazê-lo. Apenas 8 formandos referiram (sob diversas formas de expressão)
que não houve contributos, ou que a questão não se aplicava.
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Tabela 1 – Categorias elaboradas na análise de conteúdo das práticas profissionais que os formandos
consideram terem sido consequência da sua participação, e suas formas de ocorrência nos inquéritos.
Categorias

Formas de ocorrência
Elaboração de instrumentos de avaliação adaptados a diferentes
atividades e motivadores
Elaboração de instrumentos de avaliação em formato digital
Elaboração de grelhas de observação direcionadas
Elaboração de instrumentos de feedback
Utilização de APP
Uso de plataformas
Uso de materiais reciclados
Uso de novas estratégias e metodologias (aula invertida; ensino
partilhado)
Planificação de atividades segundo diferentes estilos de
aprendizagem
Aumento de práticas laboratoriais e atividades experimentais (com
materiais do quotidiano, reciclados)
Realização de trabalhos de pesquisa e exposição oral
Atenção à compreensão dos alunos e aumento de feedback
Desenho de metodologias que promovam a aprendizagem pela
descoberta
Dinamização de trabalho de grupo e cooperação entre alunos
Promoção da literacia científica do aluno pela utilização de
terminologia adequada
Autocontrolo; segurança; organização do trabalho docente; otimismo
e motivação
Reflexão sobre os processos de ensino e de aprendizagem (estilos de
aprendizagem; avaliação)
Importância do trabalho colaborativo entre pares
Relação professor-aluno
Atualização do conhecimento científico
Ação realizada muito no final do ano
Ainda é prematuro avaliar consequências
Reformado
Ausente do serviço por doença
Ainda não se registaram
Continuação das mesmas práticas

Recursos e atividades

Práticas e metodologias

Formação docente

Sem consequência à data do IQ

Práticas e metodologias
Recursos e atividades
Formação docente
Sem consequência à data do IQ
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Figura 9 – Número de formandos por categoria de análise no que diz respeito às Práticas profissionais que os
formandos consideram terem sido consequência da sua participação na ação de formação.
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Quanto aos constrangimentos elencados, podemos também confirmar que existe uma grande
variedade de tipos de dificuldades com as quais os formandos consideram poder vir a deparar-se
(Tabela 2). Contudo, destaca-se o facto de a maior parte dos formandos considerar que não houve
constrangimentos, ou que preveja deparar-se com dificuldades na aplicação em contexto (Figura 10).
Quanto aos restantes, e no que diz respeito ao tipo de constrangimentos encontrados, destacam
aqueles relacionados com a falta de tempo para aplicar o tipo de trabalho desenvolvido na formação,
assim como problemas de ordem técnica (PC obsoletos, falhas de Internet, entre outros).
É também de realçar que, tendo sido este um campo aberto do questionário, onde a redação era livre,
seria até expectável que a taxa de preenchimento fosse reduzida; isto acontece com regularidade,
principalmente por questões relacionadas com o tempo de preenchimento de inquéritos. Contudo, o
que se observou foi que quase todos os formandos sentiram necessidade de preencher este campo,
quer para elencar contributos que consideraram importantes, quer para descrever algumas das
fragilidades e constrangimentos que puderam e poderão sentir com a aplicação prática nos seus
contextos profissionais.
Tabela 2 – Categorias elaboradas na análise de conteúdo sobre os constrangimentos na aplicação das
aprendizagens realizadas durante a ação, e suas formas de ocorrência nos inquéritos.
Categorias
Formas de ocorrência
Prática burocrática excessiva.
Elevado número de alunos.
Funcionamento do Sistema Educativo
Exigência e extensão programáticas e avaliação externa vs.
necessidade de inovação em educação e flexibilidade curricular.

Dinâmicas, gestão local e contextos

Recursos disponíveis e espaços

Prática docente

Nenhum constrangimento

Heterogeneidade de contextos educativos e familiares.
Gestão da atribuição de cargos e tarefas não letivas

Falta de material de laboratório.
Equipamento informático obsoleto ou insuficiente.
Ausência ou/e insuficiência de espaços apropriados.
Qualidade do serviço de Internet.
Limitação nas licenças dos softwares.
Heterogeneidade de práticas dos docentes e falta de trabalho
colaborativo.
Resistência à mudança.
Dificuldades na aplicabilidade de conteúdos e metodologias em
diferentes níveis de ensino.
Indisciplina na sala de aula.
Falta de motivação dos alunos.
Falta de adaptação de conteúdos e metodologias a alunos do Ensino
Especial.
Articulação entre a gestão curricular e dinamização de projetos.
Tempo letivo insuficiente para mobilização dos conhecimentos
teóricos e das práticas inovadoras adquiridas por via da ação de
formação.
Sem constrangimentos.
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Nenhum constrangimento
Prática docente
Recursos disponíveis e espaços
Funcionamento do Sistema Educativo
Dinâmicas, gestão local e contextos
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Figura 10 – Número de formandos por categoria de análise no que diz respeito aos constrangimentos na aplicação
das aprendizagens realizadas durante a ação.

3.2. PERCEÇÕES DOS AGRUPAMENTOS
A realização de grupos focais permitiu a recolha das perceções dos diretores de agrupamento,
coordenadores departamentais e responsáveis das secções de formação, no que concerne os impactos
das formações. Foram realizados presencialmente nos agrupamentos, três a seis meses após a conclusão
das formações, tendo com principal objetivo avaliar os efeitos da formação nas práticas dos docentes
e, em consequência, na promoção do sucesso educativo dos alunos. Os grupos focais foram realizadas
tendo como orientação o guião apresentado no Anexo 8. A organização dos grupos focais que foram
realizados encontra-se apresentada na Tabela 3.

Grupo Focal
1
2
3

4

Tabela 3 – Organização dos Grupos Focais.
Data e Local
Agrupamentos / Escolas Presentes
19-11-2018 (15h)
AE Clara de Resende
AE Clara de Resende
AE Fontes Pereira de Melo
19-11-2018 (17h)
AE Manoel de Oliveira
AE do Viso
AE do Viso
26-11-2018 (15h)
AE Garcia de Orta
AE Garcia de Orta
AE Infante D. Henrique
AE Leonardo Coimbra Filho
AE Rodrigues de Freitas
03-12-2018 (15:30 h)
AE Carolina Michaelis
AE Rodrigues de Freitas
Escola Profissional Infante D. Henrique
Conservatório de Música do Porto

No primeiro grupo focal, entre várias questões emergentes, surgiu troca de impressões sobre a
dificuldade na elaboração do Plano Inicial de Formação. Mais concretamente, foi referido por alguns
dos diretores presentes que existe o constrangimento de, para além da identificação das lacunas e
necessidades, ser complicado identificar formadores adequados e disponíveis, designadamente na
área da eletrónica. Referiu-se também que nas áreas pedagógico-didáticas essa questão não se põe,
quer pela especificidade, quer pelas questões financeiras. Foram destacados dois aspetos em relação
à perceção que a direção tem sobre o funcionamento das ações, e cito: i) os professores têm gostado,
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e isso já se considera ser um impacto positivo; ii) confirmam a aplicação nas suas práticas letivas
diárias.
De uma forma geral houve concordância nestes aspetos, tendo sido realçadas duas formações que
consideraram ter sido um sucesso (“Pistas e Trilhos…” e “Pensar, fazer, avaliar Ciência no 1º e 2º
ciclo – oficina de luz e faíscas). Em relação às oficinas na área das ciências, e que incluam trabalho
laboratorial, foi mencionado que estas têm tido bons resultados e que até têm confirmado uma maior
utilização dos espaços laboratoriais.
Um aspeto importante que também gerou um momento de troca de impressões esteve relacionado
com a perceção dos impactos. Foi referido por vários dos presentes que o preenchimento dos
inquéritos do centro pode por vezes ter uma vertente inibidora, no sentido em que a maior parte dos
formandos conhece a maior parte dos formadores; e essa proximidade fá-los pensar sobre se estarão
a prejudicar o formador, que poderá também ser seu colega de trabalho.
Um dos presentes, coordenador de um grupo de trabalho com dificuldades muito específicas (com
uma vertente muito técnica) refere a necessidade de mais formação e mais técnica em áreas onde tem
havido muita evolução, designadamente nas áreas da eletrónica, informática e mecânica.
No que diz respeito ao departamento de línguas, consideram ter havido pouca formação
principalmente do ponto de vista prático, que possa colmatar os problemas relacionados com os
resultados que os alunos têm obtido; designadamente, na área da criatividade da escrita. Um dos
presentes, de uma das secções de formação, chamou a atenção para ao facto de, posteriormente ao
levantamento das necessidades, haver uma dificuldade decorrente da falta de inscrições.
Todos os presentes confirmaram o facto de haver partilha de ideias entre os colegas, quer nos
corredores, quer em momentos mais formais.
No segundo grupo focal apenas se encontrava representado um Agrupamento. Apesar de inicialmente
estar planeado reunir com dois Agrupamentos, houve uma falha na comunicação entre as várias
partes, e o Agrupamento do Viso calendarizou a sua presença para a semana subsequente.
Foi referido pela direção que, apesar de haver muitos formadores que apenas se inscrevem e
frequentam as ações motivados pelos créditos da ação, a maior parte inscreve-se para melhorar a sua
formação, construir conhecimento e poder melhorar as suas práticas. Foi referido também que em
alguns AE, dado o atual modelo de formação em que o trabalho de formação não é remunerado,
existe falta de formadores. Neste sentido, sugeriu que se deveria voltar ao modelo anterior em que os
Centros concorriam a financiamento. No que diz respeito à coordenação do 1º CEB, foi realçado que
tem havido mudanças efetivas nas práticas, e que estas estão diretamente relacionadas com a
formação. Foi dado o exemplo da área de Didática do Português, onde os formandos vão trabalhando
com os seus alunos e apresentam os trabalhos na formação. Referiu mudanças nas metodologias e
reforçou que existe muita partilha e cooperação entre os formandos e o restante tecido escolar. Houve,
por exemplo o desenvolvimento de um dossiê digital de acesso livre. Um outro exemplo foi o de uma
formação relacionada com a escuta ativa, em que existe a partilha dos trabalho dos alunos com a
comunidade escolar. O Diretor do AE reforçou que há já muitos anos que o AE aposta na melhoria
do domínio da língua materna no 1º CEB com a colaboração do Pré-Escolar e que, portanto, também
muita da formação vai nesse sentido. E o impacto é, na sua perspetiva, claro. Realçou o facto de
considerar que a formação contínua é extremamente importante; mas destacou a necessidade de esta
ser prática, praticável, e de execução contextualizada mais direta. Isto porque toda a gente (alunos,
professores, pais) tem toda a informação que pretender e que está neste momento disponível para a
o mundo. Portanto, é nas práticas que se deve investir no sentido de partilhar as experiências relativas
à mobilização desses conceitos teóricos. É para si claro que produzir é partilhar, e a formação poderá
não fazer sentido se não houver essa partilha.
No terceiro grupo focal foi realçada a dificuldade sentida naquilo que está relacionada com a medição
dos impactos. Designadamente, a dificuldade que os coordenadores e as lideranças intermédias
sentem na perceção desses impactos nas práticas, pelo facto de não estarem nas salas de aula.
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Referiram que há alguns aspetos dos quais se vão apercebendo (estratégias ou formas de pensar) que
poderão ser índices de impacto. Mas existe sempre a sensação de que as formações correm bem, quer
pela parte dos formandos, quer pela parte dos formadores; sendo que esta informação não é de forma
alguma indicadora de impacto. Foi referido por uma colega coordenadora de departamento que
noutras formações que foram levadas a cabo, um dos aspetos sentiu como sendo um efeito, um ,
impacto, foi precisamente o trabalho colaborativo e da partilha que envolveu essa formação. E que,
principalmente nas ações que envolvem a gestão de conflitos e controlo da indisciplina, esses
impactos e práticas são muito visíveis no trabalho dos formandos com os seus próprios alunos. São,
portanto, ações em que há uma relação direta com a comunidade, com o exterior, com todos os atores
da ação educativa. E isso vê-se a acontecer. Ou seja, a visibilidade dos impactos, está diretamente
relacionada, não só com a tipologia da formação, mas também com o seu tema. Foi referido também
que existem outras formações de caráter mais científico, com impacto nessa vertente científica, mas
que pela falta de visibilidade são dificilmente mensuráveis. No que diz respeito à perceção que a
escola tem sobre os resultados e impactos da formação, foi apontado que é nas ações de formação
mais geral onde se identificam mais oportunidades de avaliar os impactos dessa ação. Nas ações de
formação mais específica (das áreas específicas), que eventualmente poderá ser frequentada por
menos pessoas da escola, haverá mais dificuldade em trazer para o tecido escolar os seus resultados;
as perceções pela comunidade escolar são mais difíceis de obter. Um dos diretores referiu que o
retorno que tem dos professores do agrupamento sobre as ações que frequentaram é totalmente
positivo, embora seja difícil de terem uma perceção mais pormenorizada do desenrolar das ações.
Mais uma vez, foi também referida a questão da mobilidade dos professores e da dificuldade
acrescida no sentido de avaliar impactos das ações que agora possam estar a frequentar. Foi também
referido que, em algumas formações que envolveram trabalho mais direcionado para a área das
Ciências e de vertente mais experimental, foi notário que nos meses subsequentes, houve um maior
movimento nos espaços laboratoriais; esta foi também uma forma de haver uma perceção quanto a
impactos da formação: espaços e recursos que, no regular funcionamento da escola não seriam tão
utilizadas, mas que, depois da formação, passaram a ter mais uso. Ainda em relação à perceção sobre
as mudanças nas práticas educativas, foi apontado outro aspeto relacionado com o tempo que decorre
entre o término da ação e a aplicação em prática daquilo que foi tratado durante o seu funcionamento.
É natural que logo após uma formação exista a tendência para aplicar aquilo que lá foi abordado; e
existe também uma grande possibilidade de se deixar de o fazer ao longo do tempo. E que, portanto,
os impactos dever-se-iam medir a mais médio ou longo prazo.
Quanto ao quarto grupo focal, foi realçada a convicção de que houve contributos e impactos positivos
da formação; e que esses impactos são mais, ou menos, visíveis dependendo do tema e do tipo de
formação levada a cabo. Destacaram-se ações relacionadas com trabalho colaborativo, metodologias
de projeto, mediação de conflito, entre outras. Foi também referido que nas formações nas áreas da
TIC, foi evidente a existência de impactos e de mudanças das práticas dos professores;
especificamente nessa área, também com o contributo da obrigatoriedade de utilização de alguns
softwares de processamento de texto e de folhas de cálculo, os impactos são visíveis também a mais
longo prazo. Outro aspeto referido, está relacionado com a adequação dos conteúdos e metodologias
das ações às necessidades específicas e práticas dos formandos, e que para isso, é desejável que haja
também alguma abertura e flexibilidade nas próprias ações. Isto, no sentido de se adaptarem de
melhor forma às realidades, contextos, especificidades dos formandos que a frequentam.
Foram referidos também aspetos relacionados com os horários das ações e da dificuldade de
calendarizar as ações tendo em conta todos as agendas e preferências. O impacto da formação,
dependendo da área em que se trabalha, pode ser muito valorizado com o formato de oficina, pela
relação que existe entre os contextos educativos de cada um dos formandos, e a ação que estes
frequentam; mas também poderá ser valorizado com algumas ações de curta duração para respostas
mais rápidas e cirúrgicas. Realçaram-se também as formações em que o próprio projeto da ação e a
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metodologia de avaliação incorpora a aplicação prática nas turmas dos formandos. Nestes casos, a
aplicabilidade é mais evidente para a comunidade escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De uma forma geral, podemos considerar que o Plano de Formação do CFEPO está alinhado com as
políticas educativas que têm em vista a promoção do sucesso escolar. No que diz respeito ao PNPSE,
o alinhamento é claro em todas as suas áreas, designadamente na promoção de uma visão dos
processos Educativos como parte de um todo e com múltiplas interações entre as diversas estruturas.
Em relação à resposta do plano de formação aos PAE de todos os agrupamentos, considera-se que
houve um esforço no sentido de atender a todas as necessidades levantadas.
Da entrevista realizada ao Diretora do CFEPO concluiu-se que o processo de elaboração do Plano de
Formação envolveu muita reflexão, quer no momento da consulta e levantamento das necessidades,
quer durante a consecução das ações, sendo que foi destacado como uma das principais dificuldades
a questão da mobilidade dos professores e a sua influência na previsão do número mínimo de
formandos para que as ações se desenvolvessem.
No que diz respeito aos relatórios dos formadores, poder-se-á dizer que, de uma forma geral, referem
a consecução plena dos objetivos traçados inicialmente e que não houve necessidade de proceder a
reformulações estruturantes.
De uma forma geral, o questionário do CFEPO dirigido aos formandos revelou que quase todos
apreciaram as ações como Excelente.
Dos dados recolhidos inicialmente no questionário aplicado no processo de monitorização a que este
relatório diz respeito, e nas ações que foram selecionadas, podemos referir que as três áreas em que
os formandos consideram ter mais necessidades de formação são: Tecnologias da Informação e
Comunicação aplicadas à prática pedagógica, a área de Prática pedagógica e didática na docência
(organização e gestão da sala de aula) e Área da docência (matérias curriculares nos vários níveis de
ensino). No inquérito elaborado numa fase intermédia das ações podemos realçar que 99 %
considerou que os recursos eram adequados e que 98 % considerou que os espaços eram adequados.
No inquérito final destacam-se os aspetos positivos relacionados com a interação entre os formandos,
com o facto de que a maioria recomendaria a ação a colegas e com o facto de os temas tratados terem
sido considerados úteis para as funções que exercem. Em relação aos contributos que os formandos
consideram ter decorrido da ação que frequentaram, é nas áreas das novas metodologias e aplicação
de novos recursos em que os formandos consideram ter existido mais contributos. Neste inquérito,
os formandos foram ainda questionados sobre se identificariam práticas profissionais pós-formação
que considerassem terem sido consequência da sua participação na ação de formação, e também
alguns aspetos que pudessem ser considerados como constrangimentos sua aplicação em contexto.
Retirou-se desta questão que os formandos consideram que existem vários contributos práticos que
a ação frequentada teve, ou terá, nas suas práticas profissionais. Quanto aos constrangimentos
referidos, realçam-se aqueles relacionados com a falta de tempo para aplicar o tipo de trabalho
desenvolvido na formação, assim como problemas de ordem técnica (PC obsoletos, falhas de
Internet, entre outros).
No que diz respeito aos grupos focais, poder-se-á referir que, de uma forma geral, a perceção dos
participantes sobre o impacto das formações que foram levadas a cabo depende muito, quer da
modalidade da própria formação, quer do tema sobre o qual esta versa. Contudo, existe a convicção
clara de que há, ou haverá, impactos nos vários níveis que a formação comporta. Outro aspeto que
foi realçado foi o da necessidade de que as formações sejam mais direcionadas para a prática, no
sentido de contribuírem para a resolução dos problemas reais dos formandos nas suas práticas letivas.
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Tal como já foi referido ao longo deste relatório, na estratégia do Ministério da Educação no apoio
às escolas e aos seus profissionais, emerge com especial destaque a formação contínua com
preferência para a modalidade “oficina”, com enfoque na experimentação em sala de aula. Considerase, por isso, necessário continuar a mobilizar esforços no sentido de desenvolver mais ações desta
modalidade. No que diz respeito à resposta do Plano de Formação aos PAE de todos os
agrupamentos, existem algumas áreas sobre as quais o Plano de Formação poderia ter incidido mais
diretamente. Salientam-se as áreas de trabalho colaborativo; utilização dos tablets para professores
e alunos; otimização da escola virtual para professores e alunos; instrumentos de avaliação aplicados;
formações na área da língua inglesa; envolvimento das famílias, designadamente dos pais
/encarregados de educação.
Sugere-se também que sejam mobilizados esforços no sentido de sensibilizar para a criação ou
adaptação de ações, para que incorporem aspetos mais práticos e que vão realmente ao encontro das
necessidades identificadas pelos formandos no terreno. Neste sentido, poder-se-á também considerar
elaborar uma discussão aberta a todas as partes envolvidas, que se debruce sobre alguns aspetos a
melhorar, com base também nas sugestões dos formandos emergentes deste processo.
Tendo em conta que a questão relacionada com a avaliação dos impactos é relativamente recente,
talvez se pudesse discutir a possibilidade de constituir mecanismos que permitam aos órgãos
diretivos dos próprios AE terem, eles próprios, uma maior perceção sobre os impactos que as ações
que estão a ser levadas a cabo têm na comunidade escolar. Esta foi uma das dificuldades sentidas, e
partilhada principalmente durante os grupos focais.
Um outro aspeto referido em vários momentos está relacionado com a adequação dos conteúdos e
metodologias das ações às necessidades específicas e práticas dos formandos. Para isso, é desejável
que haja também alguma abertura e flexibilidade nas próprias ações no sentido de se adaptarem da
melhor forma às realidades, contextos, especificidades dos formandos que a frequentam. Esta questão
poder ter que passar pelo próprio modelo de criação e homologação de algumas formações.
Gostaria de destacar a disponibilidade e a grande capacidade mobilizadora do CFEPO num ano que
foi marcado pela alteração da sua Direção. O profissionalismo, quer da direção anterior, quer da atual
direção, são um exemplo que deverá ser tido em conta em circunstâncias similares. Destaco a força
da Direção anterior no arranque deste processo, e o esforço inestimável da Direção atual no sentido
de dar continuidade a um processo de monitorização já em curso.
A ESE/PP está ao dispor para o esclarecimento de dúvidas ou questões que decorram do processo de
monitorização e dos resultados desse processo apresentados neste relatório, num espírito de
participação e responsabilização, no sentido de garantir a qualidade dos serviços prestados à
comunidade, da formação, no geral, e o sucesso escolar, em particular, finalidade última do PNPSE.
Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, 12 de dezembro de 2018.

António Barbot
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ANEXO 1
PLANO DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA FORMAÇÃO DOS CFAE

Momento

Objeto

INICIAL

O PLANO DE
FORMAÇÃO E O
PROCESSO DA SUA
CONSTRUÇÃO

Itens a considerar
Levantamento de necessidades
Priorização
Abrangência do plano
Adequação aos destinatários e à
situação de partida
Qualidade intrínseca do projeto

INTERMÉDIO

A EXECUÇÃO DO
PLANO

Execução
Contexto
Clima da formação

FINAL

A AVALIAÇÃO DA
EXECUÇÃO
(questões-chave devem
constar de todos os
questionários e relatórios.
Dados a fornecer pelo
CFAE)

Resultados obtidos
Valoração
Continuidade: medidas a introduzir
para melhoria da ação

PÓSFORMAÇÃO

IMPACTO DA
FORMAÇÃO

Efeitos da formação nas práticas dos
docentes
Produção do Relatório Final

Procedimentos Metodológicos
Análise de conteúdo

Questionário a administrar aos formandos no início de
cada uma das ações de formação;
Questionário a administrar aos formandos a meio das
ações de formação de duração superior a 60 dias;
Entrevistas aos Diretores dos CFAE.
Análise de conteúdo dos documentos em uso nos CFAE
(questionários aos formandos; relatórios dos formadores
e de consultores de formação)
Análise estatística dos indicadores de realização física
das ações
Questionário a administrar 3/6 meses após concluída a
formação; grupos focais com responsáveis dos
Agrupamentos ; Submissão prévia do esboço de
Relatório Final

Critérios
Relação com PEA/PEE;
Relação com políticas educativas;
Grau de participação
Rigor
Coerência interna
Conformidade com a planificação; Grau
de implicação dos formandos na
formação; grau de eficácia, Poder
motivador; grau de adequação aos
interesses E motivações dos formandos;
A flexibilidade na execução das
atividades
níveis de concretização; meios
utilizados na determinação dos
resultados; adequação das abordagens
metodológicas; controlo interno do
plano; grau de participação dos
interessados.
Empoderamento dos formandos
Adequabilidade da formação
Acessibilidade da formação
Transferibilidade para o campo das
práticas educativas
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ANEXO 2
PLANO DE FORMAÇÃO E ATIVIDADE PROPOSTO PELO CFEPO
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO

REG
ISTO

LOCAL DE
REALIZAÇÃO

MODALID
ADE /
HORAS

FORMADOR/A

DESTINATÁRIOS
(grupo de
recrutament
o)

Período de
realização

Todos os grupos

31 maio a 29
novembro
2017

Todos os grupos

26 setembro a
22
novembro 2017

Todos os grupos

12 outubro a 5
dezembro
2017

CAF/EFQM – Estratégias de melhoria para a excelência
organizacional

CCPFC/ACC92266/17

AE Fontes Pereira
de Melo

Curso – 70
horas

Mediação Escolar: Prevenir e Resolver Conflitos– T1

CCPFC/ACC92520/17

AE Fontes Pereira
de Melo

Oficina – 60
horas (30
+ 30)

Mediação Escolar: Prevenir e Resolver Conflitos– T2

CCPFC/ACC92520/17

AE Manoel de Oliveira

Oficina – 60
horas (30
+ 30)

Pistas e Trilhos – formação inicial

CCPFC/ACC84082/15

AE Clara de Resende

Curso – 12,5
horas

Maria Inês Castro
Maria João Bravo

Todos do 2º /3º
ciclo /secundário

Aprendizagem baseada na resolução de problemas no
Ensino das Ciências

CCPFC/ACC87851/16

AE Garcia de Orta

Curso – 25
horas

Rosa Soares

230 / 520

Falar e ouvir falar – Trabalhar a
oralidade em língua materna – 1º ciclo

CCPFC/ACC91334/17

AE Manoel de Oliveira

Oficina – 30
horas (15
+ 15)

Rita Gonzalez

110

16 novembro
2017 a 31
janeiro 2018

Toma conta de mim…

CCPFC/ACC93104/17

AE Garcia de Orta

Oficina – 30
horas (15
+ 15)

Eduardo Castro;
Isabel Lemos

Todos os grupos

28 novembro
2017 a 06
março 2018

A Direção de Turma e a supervisão pedagógica para o
sucesso educativo

CCPFC/ACC91430/17

AE Garcia da Orta

Curso – 25
horas

Ana Paula Silva

Todos os grupos do
2º e 3º ciclo do
Ensino Básico e
Secundário

20 de dezembro
2017 a 14
março 2018

Exploração contextualizada do software Excel

CCPFC/ACC91335/17

Conservatório de Música Curso - 25
do Porto
horas

Marta Raimundo

Todos os grupos
do Ensino Básico e
Secundário

2 janeiro a 2
fevereiro
2018

Condições de aprendizagem e regulação do ambiente escolar:
a prevenção da indisciplina e a gestão de conflitos em sala de
aula

CCPFC/ACC82323/15

AE Leonardo Coimbra
Filho

Diana Lopes

Todos os grupos do
Ensino Básico e
Secundário

11 janeiro a 1
março 2018

Curso – 25
horas

Carla Clemente
Maria Elizabete
Pinto da Costa;
Mónica Soares;
Renata Teles
Maria Elizabete
Pinto da Costa;
Mónica Soares;
Renata Teles

23 outubro a 27
novembro
2017
25 outubro 2017
a 09
março 2018
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DESIGNAÇÃO DA AÇÃO

REGISTO
ACREDITAÇÃO

LOCAL DE REALIZAÇÃO

MODALIDA
DE / HORAS

FORMADOR/A

29

DESTINATÁRIOS
(grupo de
recrutamento
)

Período de
realização

Pistas e Trilhos – formação
complementar: a comunicação no
desenvolvimento de competências
em contexto de sala de aula
Matemática com um ambiente de
geometria dinâmico – Geogebra

CCPFC/ACC83406/15

AE Clara de Resende

Curso – 12,5 Maria Inês Castro
Maria João Bravo
horas

Todos os grupos
do 2º /3º ciclo
/secundário

22 janeiro a 21
maio 2018

CCPFC/ACC89771/17

AE Garcia da Orta

Maria João
Tinoco

230/500

16 janeiro a 28
março
2018

Isometrias

CCPFC/ACC85898/16
CCPFC/ACC86532/16

AE Garcia de Orta

Maria João
Tinoco
Maria Helena
Pimentel

110

17 abril a 12
julho 2018

110 / 230

14 e 15
fevereiro e
2 e 3 julho 2018

Aptidão Física, Sucesso Escolar,
Saúde e Rendimento Desportivo –
A Plataforma FITescola®

CCPFC/ACC90863/17

AE Infante D. Henrique

Edgar Rocha

260 / 620

14 abril a 3
julho 2018

Microsoft Excel na atividade
docente – nível intermédio
Microsoft Excel na atividade
docente – nível intermédio
Sites interativos com HTML, CSS
e Javascript
Aplicação pedagógica das TIC ao
contexto educativo: construção de
Ppoints/Prezi
Aprendizagem ativa com recurso
às TIC

CCPFC/ACC83764/15
CCPFC/ACC83764/15
CCPFC/ACC89913/17
CCPFC/ACC82518/15

AE Garcia da Orta

Oficin
a – 50
horas
(25+2
5)
Curso – 25
horas
Oficina – 50
horas (25
+ 25)
Oficin
a – 30
horas
(15+1
5)
Curso - 25
horas
Curso - 25
horas
Curso – 25
horas
Curso-15
horas

Clara Alves

Todos os grupos

maio a julho
2018

Marta Raimundo

Todos os grupos

25 maio a 22
junho 2018

Pedro Silva

550

4 a 20 julho
2018

Marta Raimundo

Todos os grupos

8 a 22 maio
2018

CCPFC/ACC90864/17

AE Rodrigues de Freitas

Oficin
a – 30
horas
(15+1
5)

Pedro Alves

Professores do
Ensino Básico e
Secundário e da
Educação Especial

A definir

Pensar, fazer, avaliar Ciência no 1º
e 2º ciclo – oficina de luz e faíscas

AE Clara de Resende

AE Carolina Michaëlis
AE Carolina Michaëlis
AE Carolina Michaëlis
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Perturbações de Linguagem
Escrita: Dislexia, Disgrafia e
Discalculia

CCPFC/ACC83764/15

AE Rodrigues de Freitas

Curso - 15
horas

Teresa Padilha

30

Todos os grupos

A definir

AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO

LOCAL DE
REALIZAÇÃO
Apoio à distância nas UAARE: modelos síncronos e AE Fontes Pereira de
Melo
assíncronos de ensino, aprendizagem e interação
com alunos atletas
“A Aula” – segundo Jorge Olímpio Bento
AE Fontes Pereira de
Melo
Diferenciação Pedagógica e Coadjuvância na
AE Rodrigues de Freitas
sala de aula
O ensino do futebol – da escola ao rendimento
AE Fontes Pereira de
superior
Melo
Disciplina positiva
AE Rodrigues de Freitas
A didática e a pedagogia de “mão dada” no
ensino do judo
Gestão de conflitos em contexto escolar
Nutrição e Alimentação no Desporto
“Keep Calm and let’s do the PAA” –
Seminário de Orientação Geral
Emergência no Desporto
A avaliação em Educação Física - A Educação
Física e a média de acesso ao Ensino Superior

MODALIDADE /
HORAS
Conferência temática 6 horas

FORMADOR/A
João Pedro Fernandes

Jornada Temática – 3 horas Jorge Olímpio Bento

Conferência temática –
Anabela Castro
3 horas
Jornada Temática – 6 horas Rui Manuel Pacheco
Rui Pedro Pacheco
Conferência temática –
Belinda Costa
3 horas
AE Fontes Pereira de
Conferência temática –
Mário Cachada
Melo
6 horas
AE Rodrigues de Freitas Conferência temática –
Belinda Costa
3 horas
AE Fontes Pereira de
Conferência temática –
Pedro Seco
Melo
3 horas
Conservatório de Música Seminário – 3 horas
Hugo Manuel Brito
do Porto
AE Fontes Pereira de
Conferência temática –
Rui Machado
Melo
3 horas
AE Fontes Pereira de
Seminário – 3 horas
Victor Pardal
Melo

DESTINATÁRIOS
(grupo de recrutamento)
Professores do Ensino Básico
e Secundário

Período de
realização
15 setembro a 16
outubro 2017

Todos os grupos

16 outubro 2017

Professores do Ensino Básico
e Secundário
260 e 620

8 novembro 2017

Professores do Ensino Básico
e Secundário
260 e 620

13 novembro 2017
20 novembro 2017
29 novembro 2017
13 janeiro 2018

Professores do Ensino Básico
e Secundário
260 e 620

24 janeiro 2018

M23 e M24

12 fevereiro 2018

260 e 620

19 fevereiro 2018

260 e 620

23 fevereiro 2018

05 fevereiro 2018
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PLANO DE FORMAÇÃO PESSOAL NÃO DOCENTE
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação
do Desempenho da Administração Pública
SIADAP - Sistema Integrado de Avaliação
do Desempenho da Administração Pública
Noções sobre o modo de atuação em situações
de fratura

LOCAL DE
REALIZAÇÃO
AE Fontes Pereira de
Melo
AE Fontes Pereira de
Melo
AE Fontes Pereira de
Melo

MODALIDADE / HORAS

FORMADOR/A

Seminário – 2 horas

Paulo Aguiar

Assistentes operacionais

Seminário – 2 horas

Paulo Aguiar

Seminário – 1 hora

Helder Silva
Sofia Vasconcelos

Assistentes técnicos
Técnicos superiores
Assistentes técnicos,
Assistentes operacionais
Técnicos Superiores
Assistentes técnicos
Assistentes operacionais
Técnicos Superiores
Assistentes técnicos

Reciclagem do Suporte Básico de Vida

AE Fontes Pereira de
Melo

Seminário – 1 hora

Helder Silva
Sofia Vasconcelos

Contabilidade na Administração Pública

AE Fontes Pereira de
Melo
AE Leonardo Coimbra
Filho

Seminário - 10 horas

Célia Leite

Seminário – 3 horas

A indicar

Aperfeiçoamento de técnicas de comunicação e
relacionamento interpessoal

DESTINATÁRIOS

Assistentes técnicos
Assistentes operacionais

Período de
realização
19 dezembro
2017
19 dezembro
2017
14 fevereiro
2018
14 fevereiro
2018
A definir
a definir
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ANEXO 3
GUIÃO DE ENTREVISTA AO DIRETOR DO CFAE
1. Plano de formação (elaboração, implementação e avaliação)
1.1. Elaboração
QUESTÃO 1 – Como decorreu o processo de elaboração do plano de formação?
Tópicos de apoio
a) Parcerias/protocolos formais estabelecidos com outras entidades – Quais são essas entidades; a que nível
atuam (organização, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação da formação)
b) Levantamento das necessidades de formação
. Em que momento(s) é feito
. Com que antecedência face à elaboração e à implementação
. Quando tem impacto esse levantamento (no próprio ano ou nos seguintes; obs: alguns professores podem mudar
de agrupamento e/ou área do CFAE e perdem a oportunidade de frequentar essa formação)
. Como se gere a diversidade de necessidades; quais as prioridades do CFAE para a gestão dessa diversidade (ex.:
questões financeiras, maior disponibilidade de formadores numa área, novidade da formação, currículo dos
formadores, maior número de candidatos)
QUESTÃO 2 – Quais as principais motivações para a inclusão de propostas no plano de formação?
Tópicos de apoio
a) diretrizes do ME; DGE (documentos provenientes da Tutela – editais, decretos, portarias; alterações
curriculares e na avaliação; projetos nacionais)
b) solicitação de diretor/coordenadores/professores do Agrupamento
c) iniciativa do próprio CFAE (motivada pela oferta de ações transversais sistematicamente oferecidas, em alguns
casos asseguradas por formadores residentes; sugestão/manifestação de necessidade da comunidade envolvente,
de entidades locais, de associações; entre outras)
d) evidências de diagnóstico das necessidades do contexto e grau de alinhamento com as prioridades nacionais da
Estratégia de Especialização Inteligente e da Agenda Portugal Digital.
e) níveis de insucesso dos alunos em determinadas áreas
QUESTÃO 3 – Que aspetos são objeto de acompanhamento durante a realização da formação e que impacto tem esse
acompanhamento na ação em curso?
Tópicos
a) A verificação dos efeitos imediatos - a duração da ação tipificada (3 meses no mínimo) pode ser
contraproducente, por exemplo quando não existe oportunidade de implementação no terreno e posterior
verificação dos efeitos ou impactos da formação.
b) A existência de interferências internas ou externas à ação durante a sua implementação pode conduzir a
alterações na própria formação ou mesmo à sua suspensão (ex: corte de financiamento, formandos que mudam de
Agrupamento, reclamações durante a ação, incumprimentos…)
c) A eventual necessidade de ajustamentos do plano ao longo do ano (inclusão de novas formações por solicitação
ou outras razões).
1.3. Avaliação
QUESTÃO 4 – Como se concretiza o processo de avaliação da formação e que impacto tem essa avaliação na atuação
do CFAE?
Tópicos
a) Momento(s) da formação em que se realiza a avaliação;
b) Instrumentos utilizados na avaliação das ações de formação e do respetivo impacto (durante a ação e após a
ação);
c) Os resultados são considerados na elaboração de planos seguintes;
d) Mantêm-se ações que não tenham sido avaliadas positivamente;
e) O plano anterior é sempre avaliado;
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f) Os resultados da avaliação são divulgados fora do CFAE (Escolas/Agrupamentos).
QUESTÃO 5 – Quais os parâmetros e critérios considerados na avaliação de cada formação?
Tópicos
a) parâmetros – conhecimentos científicos do formador, conhecimentos pedagógicos do formador, recursos
utilizados, materiais disponibilizados, metodologias, número de horas por sessão e periodicidade…
b) critérios – rigor, adequação, atualização, diversidade…
2. Formandos
QUESTÃO 6 – Como se constitui cada grupo de formandos?
Tópicos
a) Critérios de seleção dos formandos;
b) Imposição das próprias Escolas/Agrupamentos decorrente de certos fatores [exemplos: questões de gestão
científico-pedagógica (coordenação de departamento, de grupo disciplinar, de ano, diretor de turma); questões
pedagógico-didáticas (professor)]
c) Em caso de frequência voluntária, percentagem de adesão de professores no âmbito da população do CFAE;
d) Encontra razões que justifiquem a maior ou menor procura de certas áreas.
QUESTÃO 7 – Considerando os elementos recolhidos durante e após a formação, qual é o perfil típico do formando
do CFAE?
Tópicos
a) Conclusão da formação – os formandos concluem ou não as formações; em caso de resposta negativa, motivos
apresentados para a desistência;
b) Indicadores do impacto que a formação tem sobre o desempenho profissional do formando (a nível científico
e pedagógico).
3. Formadores
QUESTÃO 8 – Que critérios foram seguidos na constituição da equipa de formadores do CFAE?
E que critérios são/serão seguidos na sua avaliação?
Tópicos
Critérios seguidos na seleção dos formadores: formação recebida no CFAE (obs.: dado que pode também
constituir indicador de qualidade da formação); classificação obtida nas formações; experiência prévia de
formação; atitude e metodologias inovadoras, com a utilização de recursos físicos e digitais diversificados; grau
académico.
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ANEXO 4
INQUÉRITO REALIZADO NO INÍCIO DA FORMAÇÃO
Este questionário tem como objetivo a recolha de informações sobre a Formação Contínua de Professores na
qual está integrada a formação que frequenta. Toda a informação recolhida será tratada de forma confidencial
e em momento algum o formando será identificado. O código que lhe foi atribuído servirá única e
exclusivamente para a organização interna dos dados recolhidos e não permite a identificação dos
respondentes.
Ao preencher este questionário está a concordar com o seu uso para efeitos de monitorização do plano de
formação do CFAE.
O preenchimento demorará cerca de 15 minutos.
A sua opinião é fundamental.
Agradecemos a sua colaboração!
A. Caracterização Pessoal e Profissional
Nos itens que se seguem assinale a opção adequada.
1. Sexo:

feminino

masculino

2. Idade: ____
3. Vínculo profissional: QE/QA

QZP

contratado

4. Grau académico mais elevado:
bacharelato

licenciatura

mestrado

doutoramento

5. Tempo de serviço docente (total de anos completos): _____
6. Nível ou níveis de ensino que leciona (pode selecionar mais do que uma opção):
PE
1.º CEB
Educação Especial

2.º CEB
sem componente letiva

3.º CEB
Secundário
Outra. Qual? _______

B. Áreas de formação
Para além da área da ação que está a frequentar, assinale as três áreas em que considera mais necessitar de
formação.
Área da docência (matérias curriculares nos vários níveis de ensino);
Prática pedagógica e didática na docência (organização e gestão da sala de aula);
Formação educacional geral e das organizações educativas;
Administração escolar e administração educacional;
Liderança, coordenação;
Supervisão pedagógica;
Formação ética e deontológica;
Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à prática pedagógica;
Tecnologias da informação e comunicação aplicadas à gestão escolar;
Formação em necessidades educativas especiais;
Avaliação no processo de ensino.
Outras, quais? ______________________________________
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C. Programas de formação contínua
1. Tem conhecimento do plano de formação do centro de formação a que pertence a sua escola?
Sim
Não
2. Acha que poderia ser implicado na elaboração deste plano de outra forma? Qual?
3. Considere os motivos abaixo elencados. Classifique de 1 a 5 o grau de influência na sua participação nesta
ação (sendo o 1 sem influência e 5 com forte influência).
Melhorar a minha intervenção ao nível dos órgãos de gestão da
escola
Melhorar a minha intervenção em contexto de sala de aula
Melhorar os meus conhecimentos científicos
Aprender novas metodologias de ensino
Conhecer novos recursos didáticos
Gostar de aprender
Progredir na carreira
Melhorar o currículo profissional
Cumprir requisitos formais da escola, do agrupamento, do ME
Prevenir o insucesso escolar dos meus alunos
Ter sido incentivado por colegas
Sentir curiosidade e interesse pela temática da formação
Considerar que os professores têm de estar permanentemente
em formação contínua
Melhorar a gestão e a utilização dos documentos orientadores
(OCEPE, Programa, Metas Curriculares, …)
Outra: ____________________________________________
4. Na globalidade, como classifica as suas expectativas iniciais, face à ação de formação que vai frequentar?
(1 muito baixas e 5 muito elevadas)
4.1. Que aprendizagens espera realizar com esta ação?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.2.

O que acha que vai mudar na sua prática após a frequência desta ação?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________
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ANEXO 5
INQUÉRITO REALIZADO DURANTE A FORMAÇÃO
Este questionário tem como objetivo a recolha de informações sobre a Formação Contínua de Professores na
qual está integrada a formação que frequenta. Toda a informação recolhida será tratada de forma confidencial
e em momento algum o formando será identificado. O código que lhe foi atribuído servirá única e
exclusivamente para a organização interna dos dados recolhidos e não permite a identificação dos
respondentes.
Ao preencher este questionário está a concordar com o seu uso para efeitos de monitorização do plano de
formação do CFAE.
O preenchimento demorará cerca de 15 minutos.
A sua opinião é fundamental.
Agradecemos a sua colaboração!
1.

Sente-se esclarecido sobre o plano da ação que está a frequentar e sobre a proposta de
desenvolvimento das sessões? Sim
Não

2.
Considera adequado o processo de avaliação proposto? Se a sua resposta for não, apresente os
principais motivos.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3.

Os recursos utilizados são adequados ao desenvolvimento da ação ? Sim

4.

Os espaços são adequados ao desenvolvimento da ação ? Sim

5.

A ação está a decorrer de acordo com as suas expectativas quanto:
(Classifique de 1 a 5, sendo o 1 nada e 5 plenamente)

Não

Não

À sua metodologia
Aos conteúdos
Aos recursos
À aproximação às práticas
Outras. Quais?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.

Alteraria algo no funcionamento da ação nas sessões futuras? O quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ANEXO 6
INQUÉRITO REALIZADO APÓS A FORMAÇÃO
Este questionário tem como objetivo a recolha de informações sobre a Formação Contínua de Professores na
qual está integrada a formação que frequentou. Toda a informação recolhida será tratada de forma confidencial
e em momento algum o formando será identificado. O código que lhe foi atribuído servirá única e
exclusivamente para a organização interna dos dados recolhidos e não permite a identificação dos
respondentes.
Ao preencher este questionário está a concordar com o seu uso para efeitos de monitorização do plano de
formação do CFAE.
O preenchimento demorará cerca de 15 minutos.
A sua opinião é fundamental.
Agradecemos a sua colaboração!
1. Classifique as afirmações seguintes consoante o seu nível de concordância. Sendo que o valor 1
representa discordância completa e o valor 5 concordância plena.
A ação de formação correspondeu às minhas expectativas
A ação contribuiu para o meu desenvolvimento profissional
A ação contribuiu para o meu desenvolvimento pessoal
Houve um equilíbrio entre a teoria e a prática
Houve interação entre os formandos
A ação foi adequada ao exercício das minhas funções
Os temas tratados são úteis para a prática docente
Recomendaria esta ação aos meus colegas
Outra: ________________________________________
2. Caso a ação não tenha correspondido às suas expectativas, refira o motivo mais significativo para que
isso tenha acontecido.
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. A ação de formação contribuiu para: ( o valor 1 representa não contribuiu e o valor 5 contribuiu muito) .
NA= não se aplica
Melhorar o comportamento dos alunos.
Melhorar o aproveitamento dos alunos.
Melhorar os meus conhecimentos científicos.
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Aplicar novas metodologias de ensino.
Prevenir o insucesso escolar dos meus alunos.
Aplicar novos recursos didáticos.
Outras. Quais?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Indique algumas realizações na sua prática profissional pós-formação que considera terem sido
consequência da sua participação na ação de formação.
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Que constrangimentos considera que possam vir a dificultar a aplicação das aprendizagens realizadas
durante a formação no seu contexto de trabalho?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ANEXO 7
ANEXO AO GUIÃO DE ENTREVISTA AO DIRETOR
Informações a recolher durante a realização da formação a solicitar ao diretor do CFAE
Tabela 1 - Ações de formação: calendarização e data de conclusão
Ação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Designação (abreviada)
Falar e ouvir falar
Toma conta de mim
Direção de Turma
Oficina de luz e faíscas
Geogebra
Isometrias
Indisciplina
Excel-nível intermédio
Aprendizagem recurso às TIC
Exploração do software Excel
Pistas e Trilhos - comunicação

Período de realização
16/11/2017 – 31/01/2018
28/11/2017 – 06/03/2018
20/12/2017 – 14/03/2018
14/02/201/ - 03/07/2018
16/01/2018 – 28/03/2018
17/04/2018 – 03/07/2018
11/01/2018 – 01/03/2018
24/05/2018 – 27/06/2018
23/05/2018 – 27/06/2018
02/01/2018 – 02/02/2018
22/01/2018 – 21/05/2018

Data de conclusão efetiva
(data de certificação)
31/01/2018
08/05/2018
14/03/2018
03/07/2018
28/03/2018
10/07/2018
01/03/2018
05/07/2018
27/06/2018
02/02/2018
21/05/2018

Tabela 2 - Indicadores sobre a planificação e concretização da formação
Elaboração do plano de formação
Momento do ano
Setembro 2017
Agentes educativos consultados
Agrupamentos
Modalidades de formação
Mais propostas pelo Centro
Cursos de formação
Mais selecionadas pelos formandos
Cursos de formação
Período de realização da formação
Fase do ano preferida pelos formandos
Início do ano letivo
Áreas de formação mais procuradas (assinale três com uma X)
Área da
docência

Prática
pedagógica e
didática na
docência

X

X

Formação
educacional
geral e das
organizações

Administração
escolar e
educacional

Liderança,
coordenação
e supervisão

Formação
ética e
deontológica

TIC
X

Tabela 3 - Indicadores de realização
Ação

n.º inscritos

n.º participantes efetivos

Falar e ouvir falar

20

20

Toma conta de mim

20

19

Direção de Turma

18

17

Oficina de luz e faíscas

10

5

Geogebra

7

5

Isometrias

13

13

Indisciplina

17

12

Excel-nível intermédio

20

19

Aprendizagem recurso às TIC

19

18

Exploração do software Excel

17

12

Pistas e Trilhos - comunicação

11

10
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Informações a recolher após a conclusão das formações a solicitar ao diretor do CFAE
Tabela 4 - Indicadores dos resultados
Ação

Percentagem de conclusão com
sucesso

Percentagem de conclusão com nível igual ou superior a
Muito Bom

Falar e ouvir
falar
Toma conta de
mim
Direção de
Turma
Oficina de luz e
faíscas
Geogebra
Isometrias
Indisciplina
Excel-nível
intermédio
Aprendizagem
recurso às TIC
Exploração do
software Excel
Pistas e Trilhos
- comunicação

100%

100%

100%

74%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
83%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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ANEXO 8
GUIÃO PARA O GRUPO FOCAL COM COORDENADORES DE DEPARTAMENTO,
RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO E DIRETOR DO AGRUPAMENTO

1.- Apresentação dos participantes (nome, função/cargo)
2.- Enquadramento do grupo focal no plano de monitorização do plano de formação do CFAE
2.1.- breve apresentação do plano de monitorização
2.2.- justificação e objetivo central do grupo focal: o plano de formação foi concebido a partir da
identificação das necessidades de formação feita pelos Agrupamentos, pelo que faz sentido saber o que os
responsáveis dos Agrupamentos pensam acerca da execução e dos resultados da execução desse plano. O
objetivo central: recolher dados acerca dos impactos da formação conhecidos/reconhecidos pelos responsáveis
dos Agrupamentos.
3.- TEMA/QUESTÃO
Que alterações produziu a formação no desempenho profissional dos formandos?
E em particular ao nível das metodologias de ensino?
E que outros efeitos terão surtido no desenvolvimento dos formandos?
Outras questões.
-Há o hábito de os formandos relatarem no seu grupo de recrutamento o adquirido na formação?
-Há partilha dos materiais fornecidos na formação?
-Em consequência da formação, notaram-se alterações na utilização dos recursos didáticos (maior número de
requisições de equipamentos e materiais; maior utilização de laboratórios)?
-(se houve oficinas de formação): Impacto das atividades desenvolvidas em sala de aula (nos colegas de grupo)
-verificou-se o recurso a novas metodologias, em consequência da formação? Por parte dos formandos ou,
também, em cooperação com outros colegas?
-nas planificações para 2018-2019 estão previstas atividades/processos formativos novos, em consequência
da formação?

