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Nota Introdutória 
 

A formação profissional é um processo integral e contínuo de aprendizagem ao longo da vida. Os docentes e não docentes, face à evolução 

da sociedade e da necessidade de atualizar e aprofundar conhecimentos e competências, necessitam de se atualizar para o exercício da sua atividade 

profissional e para a melhoria do seu desempenho.  

O sucesso da Escola depende, em grande parte, do seu desenvolvimento organizativo e das suas práticas pedagógicas, estando estas 

fortemente ligadas aos percursos formativos dos docentes e à visão que cada um tem da escola, pelo que o Plano de Formação tem um papel fulcral 

no desenvolvimento profissional dos seus profissionais.  

O presente plano baseia-se no diagnóstico das necessidades de formação, do pessoal docente e não docente, realizada pelos diferentes setores 

e posterior definição de prioridades em função das necessidades identificadas e do objetivo estratégico do Projeto Educativo do Agrupamento 

“Investir na valorização profissional, ajustando-a, sempre que possível, às competências individuais que importa desenvolver de acordo com as 

necessidades identificadas e as prioridades pedagógicas da organização”.  

A sua implementação será feita em articulação com o Centro de Formação Prof`Sor, a autarquia e demais parceiros externos, nomeadamente 

o Instituto de Educação Educacional da Universidade de Lisboa e Associação Hypatiamat.  

Aposta-se igualmente numa Estratégia de Desenvolvimento Europeu face a um mundo cada vez mais globalizado, procurando integrar na vida 

diária da Escola e dos seus agentes educativos uma cultura europeísta mais efetiva e integradora dos valores europeus, apresentando candidatura a 

um Plano Erasmus, englobando o staff e os discentes.  

O Plano divide-se em três grandes áreas, de acordo com o levantamento de necessidades: 

▪ Ações para o pessoal docente 

▪ Ações para o pessoal não docente 

▪ Ações para os encarregados de educação 
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       Este Plano segue as orientações estabelecidas superiormente para a formação e será alvo de acompanhamento e avaliação pelo Conselho 

Pedagógico (CP) ao longo do ano. 

 

Destinatários 
 

O Plano de Formação do Agrupamento de Escolas de Gavião tem como principais destinatários os intervenientes no processo educativo: 

▪ Educadores de infância; 

▪ Professores do ensino básico; 

▪ Pessoal não docente do agrupamento (assistentes técnicos e operacionais); 

▪ Técnicos especializados a exercer a sua atividade no agrupamento; 

▪ Pais e encarregados de educação. 

 

Objetivos 
 

Tem sido objetivo do agrupamento dotar os docentes das competências necessárias para a implementação de metodologias de ensino 

dinâmicas, flexíveis e inovadoras em sala de aula, para a utilização de ferramentas/plataformas digitais para o alcance de um percurso pedagógico 

inclusivo, e de sucesso, para todos os alunos do agrupamento.  

Simultaneamente, existe um reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, concebendo ação estratégica específica 

mitigadora de desigualdades, por forma a que todos os alunos alcancem as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (PA), tal como perspetivado no Plano de Atuação para o presente ano letivo. 



PLANO DE FORMAÇÃO | 2020.2021 

 

 

 6 

Outro objetivo é a aposta na promoção do trabalho colaborativo e cooperativo interdisciplinar, potenciando o enraizamento da identidade 

comunitária, a capacitação para a utilização de pedagogias questionadoras e promotoras de autodescoberta, colaboração e comunicação e a 

mobilização para a proximidade (articular a Escola, o Currículo, o território, a Comunidade) (Plano de Atuação 2020.21). 

Para tal, muito se tem investido na manutenção e atualização das infraestruturas tecnológicas, adequando-as às necessidades do agrupamento. 

Em todas as salas de aula existem quadros interativos e vídeo projetores, estando as mesmas equipadas com, pelo menos, um computador com 

acesso à internet. Há um conjunto de computadores e tablets que podem ser requisitados para trabalho em contexto de sala de aula. A “Sala 

Aprender+” encontra-se equipada com computadores e tablets, fruto de um projeto do Município enquadrado na promoção do sucesso escolar. A 

sala 12 foi equipada com o modelo de salas do “futuro” propiciando um ambiente de aprendizagem criado a pensar no desenvolvimento das 

competências do século XXI (PE 2019. 2022). 

 

Operacionalização 
 

O plano integra intervenções formativas nas suas diversas modalidades, acreditadas e não acreditadas, sempre em estreita relação com os 

sujeitos, as necessidades, os contextos, os recursos e em articulação com o Centro de Formação - Prof´Sor e de acordo com o art.º 6º do DL nº 

22/2014, estão previstas diversas modalidades de ações de formação, nomeadamente: 

▪ Cursos de formação - 20 a 30 participantes – mais de 15 horas de formação; 

▪ Oficinas de formação - 10 a 20 participantes – mais de 15 horas de formação; 

▪ Círculos de estudos - 7 a 15 participantes – mais de 15 horas de formação; 

▪ Ações de curta duração – 30 a 60 participantes – de 3 a 6 horas de formação. 
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ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 1 
TEMÁTICA 

MODALIDADE 2 
INTERNA E/OU EXTERNA 

OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Tecnologias da  
Informação 

 e Comunicação 

Ferramentas 
digitais 

Sessões formativas 
internas 

Departamento de 
Educação de Infância e 1º 

Ciclo do Ensino Básico 

Capacitar os docentes com as competências 
necessárias para utilização pedagógica de diferentes 

ferramentas digitais 
Partilha de conhecimentos entre os diversos 

elementos do departamento 

Ao longo do ano 
letivo 

(nas reuniões de 
articulação) 

Grupos 100 e 
110 

11 

Área da 
docência (Novos 
conhecimentos 
e atualização de 
conhecimentos 

disciplinares; 
Diferentes 

abordagens 
programáticas) 

“Gavião na 
Grande Rota 

pelo Ensino das 
Ciências” 

(G2RC) 
articulado com 

o Programa 
Cientificamente 

Provável 

Oficina de formação 
(25h) 

Externa 
CIMAA e o Instituto de 

Educação da Universidade 
de Lisboa 

Acompanhar e apoiar do ponto de vista científico a 
implementação do projeto G2RC; 

Produzir conhecimento científico sobre boas práticas 
de prevenção e, eventual, remediação do insucesso 

escolar nas disciplinas de ciências. 
Promover o conhecimento e contribuir para o 

enriquecimento do percurso formativo dos jovens, 
estabelecendo formas de ligação mais estreitas 

entre as instituições de ensino superior e as escolas 
básicas e secundárias, com a intermediação das 

bibliotecas escolares. 
Contribuir para desenvolver, nos jovens, 

competências de investigação, de comunicação e de 
literacia da informação, motivando-os para 

aprofundar os seus conhecimentos e prosseguir 
estudos superiores nas áreas dos seus interesses. 

Ao longo do ano 
letivo 

 
 
 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

40 

Área  
da  

docência  
 

DIALLS 
(Dialogue and 

Argumentation 
for Cultural 

Literacy 
learning in 
Schools –  
Diálogo e 

Argumentação 
para a Literacia 

Externa - Faculdade de 
Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa 

Adquirir competências de diálogo e argumentação, 
por parte das crianças, com as quais poderão melhor 

comunicar uns com os outros, entendendo as 
perspetivas alheias e explorando os diferentes 

valores e heranças culturais de pessoas que vivem na 
Europa 

setembro de 2020 
a fevereiro de 

2021 

Educadores de  
Infância e 

Professores  
dos Ensinos 

Básico,  
Secundário 

1 

                                                           
1 Áreas de Formação 
2 Modalidades de ações de formação: a) Cursos de formação; b) Oficinas de formação; c) Círculos de estudos; d) Ações de curta duração. Sessão de formação 
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ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 1 
TEMÁTICA 

MODALIDADE 2 
INTERNA E/OU EXTERNA 

OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
Cultural nas 

Escolas) 

Prática 
pedagógica 

 e 
 didática 

 na  
docência 

CriAtividade®: 
Problem Solvers 

em Ação 

Oficina de Formação 
(25h + 25h) – online 

síncrona (via Plataforma 
Zoom) 

 
 

Externa- Torrence Center 
Portugal 

O programa CriAtividade desenvolve um conjunto de 
competências que são fundamentais para o sucesso 

no século 
XXI: criatividade, pensamento crítico, colaboração e 

comunicação 

setembro de 2020 
a julho de 2021 

Coordenadores 
de 

Departamento 
Coordenadora 
de Diretores de 

Turma 
Coordenadora 

de Projetos e de 
EECE 

Professora 
Bibliotecária 

Coordenadora 
dos cursos 

profissionais 

6 

Área 
 da  

docência 

Neurociência da 
leitura: Como é 
que o cérebro 
aprende a ler” 

Webinar (1h) 
 

Externa – Porto Editora 
Como é que o cérebro aprende a ler 10/09/2020 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

1 

Tecnologias da  
Informação 

 e comunicação 

Competências 
digitais para 

professores – 
Plataforma 

E360 

Sessão de formação 
(1h30m) 

 
Interna (via Plataforma 

Zoom) 

Dotar os docentes com conhecimentos práticos 
sobre as funcionalidades e utilização da Plataforma 

E360 
18/09/2020 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

40 

Área 
 da 

 docência 

A magia da 
leitura 

Webinar (1h) 
 

Externa – Porto Editora 

Método fónico e multissensorial de desenvolvimento 
das competências fonológicas, de ensino e 

reeducação da leitura e da escrita 
24/09/2020 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

1 

Prática 
pedagógica  

e  
didática  

na 
 docência 

Jornadas 
Europeias do 
Património: 

Património e 
Educação 

Seminário online - ACD 
(Plataforma Microsoft 

Teams) (6h) 
 

Externa – Plano Nacional 
das Artes 

Património de proximidade e educação: educação 
para o património e educação pelo património 

25/09/2020 

Coordenador do 
Plano Nacional 

das Artes 
Docentes 

3 
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ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 1 
TEMÁTICA 

MODALIDADE 2 
INTERNA E/OU EXTERNA 

OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Área  
da  

docência 

Regressar ao 
futuro 

Webinar (2h) 
 

Externa- Escola Virtual da 
Porto Editora 

O século XXI e a escola. Ao que queremos regressar. 
Que futuro desejamos 

30/09/2020 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

1 

Área 
 da  

docência 

Desenvolviment
o Curricular em 

Cidadania e 
Desenvolviment

o 

Ação de Curta Duração 
(3h) - sessão online 

síncrona (Plataforma 
Zoom) 

Externa - DGE 

Apoiar os docentes responsáveis pela coordenação e 
concretização da Estratégia de Educação para a 

Cidadania na Escola 
06/10/2020 

Coordenadora 
de EECE 

Docentes de 
Cidadania e 

Desenvolviment
o 

1 

Área 
 da 

docência 

Continuidade 
educativa e 

transições entre 
a educação pré-
escolar e o 1.º 
ciclo do ensino 

básico 

Curso de Formação  
(15 h) 

(e-learning) 
Externa - DGE 

Incentivar a comunicação entre os docentes da 
educação pré-escolar e do 1.ºciclo do ensino básico 

Promover o conhecimento dos documentos 
curriculares orientadores da prática da EPE e do 1º 

CEB visando a adoção de metodologias participativas 
que facilitam a transição 

Fomentar práticas educativas facilitadoras de 
transições seguras e significativas das crianças da 

EPE para o 1ºCEB 
Contribuir para a melhoria das práticas educativas 
dos docentes dos dois níveis de educação e ensino 

de modo a promover o sucesso de todas as crianças 

16/10/2020 
a 

19/11/2020 

Grupo 100 e 
110 

1 

Área 
 da 

docência 

Formar leitores 
com o apoio da 

Biblioteca 
Escolar 

Oficina de Formação 
(25h + 25h)  

online síncrona (via Zoom 
e Moodle RBE) 

 
Externa - RBE Formadores: 

Paula Ferreira 
 Fátima Bonzinho 

Estimular o uso de estratégias e metodologias 
inovadoras, capazes de contribuírem para o sucesso 
escolar, integrando as potencialidades da biblioteca 

escolar 
Sensibilizar os educadores e os professores para a 
importância da utilização de recursos da biblioteca 

escolar, nas atividades curriculares e 
extracurriculares, relacionadas com a leitura 

Produzir recursos relacionados com a literacia da 
leitura, em diferentes formatos, potenciadores de 

novas situações de aprendizagem 

outubro  
a  

novembro de 
2020 

Professores 
Bibliotecários 
Grupo 100 e 

110 

3 

Área 
 da  

O docente de 
Educação 

Curso de Formação  
(25 h)  

Capacitar os docentes com competências para 
promoção de uma Escola Inclusiva 

outubro 
a 

Grupo 910 1 
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ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 1 
TEMÁTICA 

MODALIDADE 2 
INTERNA E/OU EXTERNA 

OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
docência Especial na 

promoção da 
Escola Inclusiva. 

Externa - DGE 
(e-learning) 

novembro 2020 

Área 
 da  

docência 

Matemática 
Recreativa – Sua 

Didática 
 

Oficina de Formação 
(20h+20h) 

(e-learning) 
Externa – Centro de 
Formação Prof´Sor – 

Formador: Paulo Afonso 
Agrupamento de Escolas 

de 
Nisa 

Enriquecer os docentes nas suas capacidades 
pedagógicas e didáticas mediante a utilização da 

Matemática Recreativa 

 

outubro  
a  

dezembro 2020 
 

Docentes do 
Departamento 
de Matemática 

e Ciências 
Experimentais 

1 

Prática 
pedagógica  

e  
didática 

 na  
docência 

Educação para a 
Cidadania 

Webinar (1h 30 m) 
Plataforma Youtube 

 
Externa – IPPS-Iscte/DGE 

Partilha de boas práticas no âmbito da Educação 
para a Cidadania 

04/11/2020 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

1 

Prática 
pedagógica  

e  
didática 

 na  
docência 

O Trabalho 
Colaborativo 

como promotor 
da melhoria da 

Escola 

Curso de Formação 
 (25 h)  

(e-learning) 
 
 

Externa – Centro de 
Formação Prof´Sor – 
Formadora: Cláudia 

Outeiro 

I – Estado da Arte 
II – Cultura(s) docente(s) 

III- Cooperação versus colaboração 
 3.1. Trabalho docente cooperativo 

 3.1.1. Conceito 
3.1.2. Características 

do trabalho docente cooperativo 
 3.1.3. Modalidades de trabalho docente cooperativo 

3.2. Trabalho 
docente colaborativo 

3.2.1. Trabalho colaborativo e formas de 
colaboração 

3.2.2. Organização do 
trabalho docente colaborativo 

3.2.2.1. Constituição de equipas 
3.2.2.2. Condições individuais para o 

trabalho colaborativo 

12/11/2020 
 a 

dezembro 
de 2020 

Educadores de 
Infância, 

Professores 
dos Ensinos 

Básico 
e Secundário 

27 
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ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 1 
TEMÁTICA 

MODALIDADE 2 
INTERNA E/OU EXTERNA 

OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 
3.3. Vantagens e constrangimentos do trabalho 

docente colaborativo 
 3.4. Relações 

interpessoais e comunicação no trabalho 
colaborativo 

3.5. Ferramentas sociais que promovem o trabalho 
colaborativo 

IV- Operacionalização de projetos colaborativos 

Área 
 da 

 docência 

Aprendizagem 
da matemática 
nos primeiros 

anos de 
escolaridade 

com o Projeto 
HYPATIAMAT 

Oficina de Formação (25h 
+ 25h) 

Presencial e e-learning 
 

Externa – Associação 
Hypatiamat 

Munir os professores de uma ampla variedade de 
recursos que, depois de serem analisados e 

explorados, possam ser aplicados em contexto de 
sala de aula, com vista à promoção do 

desenvolvimento matemático dos alunos 

26/10/2020 
 a 

 24/05/2021 
Grupo 110 8 

Liderança 
 e  

Gestão 

Liderança 
Colaborativa 

Academia  
(72h) 

Externa - CIMAA 
Academia da Liderança 

Colaborativa 

Formação de lideranças de topo numa lógica 
colaborativa 

05/11/2020 
a 

03/02/2022 
Diretor 1 

Tecnologias da 
 Informação 

 e Comunicação 

Ensino e 
aprendizagem 

online 

Curso de Formação  
(25 h)  

(e-learning) 
 

Externa – Centro de 
Formação Prof´Sor – 

Formadores: Maria João 
Florindo, 
Tito Lívio, 

Ana Paula Ferreira e 
Jorge Borges 

 
Agrupamento de Escolas 

de Gavião  
 

 Introdução ao ambiente de aprendizagem online 
 E-learning – conceito, vantagens e desvantagens 
  Modalidades de ensino a distância mediadas por 
TIC (e-learning,b- learning, m-learning, s-learning, 

dlearning,..) 
 Design instrucional - boas práticas e erros a evitar 

pelas escolas e pelos docentes 
Comunicação online e ferramentas de comunicação 

online, síncronas e assíncronas 
 Pesquisa/seleção e criação de recursos pedagógicos 

e objetos de aprendizagem 
 Tutoria online - Modelo Gilly Salmon 
Ferramentas síncronas e assíncronas 

 Avaliação online: diagnóstica, formativa e sumativa 
Plataformas LMS 

 
 2º Período 

Educadores de 
Infância e 

Professores 
dos Ensinos 

Básico, 
Secundário e de 

Educação 
Especial 

4 (DMCE) 
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ÁREAS DE 

FORMAÇÃO 1 
TEMÁTICA 

MODALIDADE 2 
INTERNA E/OU EXTERNA 

OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 
Nº DE 

PARTICIPANTES 

Tecnologias da  
Informação  

e Comunicação 
Escola Virtual 

Sessão de Formação 
(1h30m) - presencial 

Externa – Porto Editora 

Dotar os docentes com conhecimentos e 
capacidades para usar os recursos disponíveis na 

Escola Virtual 

6 de janeiro 
 

(4ª feira à tarde) 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

42 
(2 grupos) 

Prática 
pedagógica 

 e  
didática 

 na  
docência 

Elaboração e 
aplicação de 
rubricas de 
avaliação  

Oficina de Formação  
(50 h)  

(e-learning) 
 

PROPOSTA 

Dar resposta à necessidade dos docentes decorrente 
da implementação do sistema avaliativo e 

classificatório do AEG 
A definir 

Docentes de 
todos os grupos 

de 
recrutamento 

10 - 20 

 

TEMÁTICA 
MODALIDADE 

INTERNA E/OU EXTERNA 
OBJETIVOS/CONTEÚDOS CALENDARIZAÇÃO DESTINATÁRIOS 

Nº DE 

PARTICIPANTES 

1º ciclo. E agora? 

Interna (1h) 
Online ou presencial 

Agrupamento de Escolas de 
Gavião 

ELI de Gavião e Nisa 

Capacitar as famílias com estratégias para a 
adaptação das crianças/alunos ao 1º ano 
Promoção de capacitação parental que os 
auxiliem na otimização de estratégias para 

melhor auxiliarem os seus educandos na entrada 
para o 1º ciclo 

maio/junho 
Encarregados de 

Educação 
14 

Gestão de Novas 
Tecnologias e 

Gestão do Espaço 
Educativo 

Interna (1h) 
Presencial 

Agrupamento de Escolas de 
Gavião 

Como proceder perante o 
avanço tecnológico no espaço 

educativo 

Ao longo do ano 
letivo 

Pessoal não docente 

30 
(em pequenos 
grupos – por 

setores) 

Administração 
Pública 

Externa 
e-learning 

INA 

Plano global de formação do Sistema de 
Normalização contabilística para as 

Administrações Públicas 

24/04/2020 
a 

30/10/2020 
Assistentes técnicos 1 

Administração 
Pública 

Externa 

Presencial 

ESTG 

Contabilidade das Administrações Públicas 
13/11/2020 

a 
28/11/2020 

Assistentes técnicos 1 

Higiene e 
Segurança no 

Trabalho 

Interna 
Presencial 

A.Logos 

Atualização dos conhecimentos e procedimentos 
implementados na cozinha e refeitório 

Ao longo do ano 
letivo 

Assistentes 
operacionais da 

cozinha/bar/refeitório 
7 
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Divulgação 
 

A divulgação das ações de formação interna do agrupamento ocorrerá via correio eletrónico para o pessoal docente ou não docente consoante 

os destinatários da mesma. 

O presente documento será divulgado na página da internet do Agrupamento de Escolas de Gavião, no endereço 

http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/pt/ 

 

Inscrição dos formandos 
 

Para as ações pertencentes ao Plano de Formação do Agrupamento, a inscrição é feita através do correio eletrónico da direção, após receção 

de mensagem de divulgação da ação. 

 

Avaliação do plano de formação 

 

A avaliação do plano visa medir o grau de realização das ações, bem como os indicadores que permitem identificar a melhoria das práticas dos 

docentes.  

Assim, num primeiro momento, o Conselho Pedagógico deverá analisar o cumprimento dos indicadores enunciados para cada ação e realizar 

uma análise reflexiva sobre a conveniência das mesmas. Esta avaliação constitui um processo de aferição sobre o impacto da formação contínua em 

contexto nas aprendizagens profissionais e organizacionais dos docentes. Visa também a sua própria consolidação seguindo os objetivos específicos 

apresentados, podendo ser redefinidos ou reestruturados desde que se justifique tal procedimento, partindo das necessidades diagnosticadas. 

http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/pt/
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Compete ao Conselho Pedagógico, acompanhar a execução do Plano de Formação, produzir e aplicar os instrumentos necessários à avaliação 

da sua execução, apresentar o relatório final de avaliação, evidenciando o grau de concretização dos objetivos propostos e o impacto da formação na 

melhoria das práticas educativas. Estas competências estão delegadas na docente responsável pelo Plano de Formação (RPF) e elemento da Secção 

de Formação e Monitorização (SFM) do Centro de Formação Prof´Sor. 

Todas as ações serão avaliadas pelos formandos e pelos respetivos formadores através de um formulário/questionário. Considerando a 

dinâmica de um plano de formação, este será atualizado sempre que se justificar. 

 

 

Gavião, 12/11/2020 

 

Apreciado no Conselho Pedagógico de 25 de novembro de 2020 

 


