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INTRODUÇÃO  
      A escola atual debate-se com o desafio do alargamento da escolaridade obrigatória a 
todas as crianças e jovens, o que teve como consequência a formação de turmas 
profundamente heterogéneas, com saberes e culturas diversificados e ritmos de 
aprendizagens díspares. Simultaneamente, os modelos de desenvolvimento dos países 
ocidentais impõem uma fortíssima exigência na qualificação dos seus cidadãos, o que cria 
uma enorme pressão e responsabilidade sobre o sistema educativo, forçando os seus agentes 
a repensarem os processos de ensino e aprendizagem, no sentido de responderem com a 
promoção de uma melhor qualidade na educação à diversidade e heterogeneidade dos 
alunos, como forma de melhorar o seu sucesso escolar e educativo. 
    O desenvolvimento desta ideia estruturante de uma educação de qualidade para todos, 
passa pela criação de novos modelos de organização e funcionamento das escolas que as 
transformem em instituições mais inclusivas, quer pela implementação de novas experiências 
e estratégias de ensino em sala de aula e noutros contextos de aprendizagem, assentes no 
princípio da diferenciação pedagógica (de modo a envolver todos os alunos); quer pela 
promoção do desenvolvimento profissional dos agentes educativos (docentes e não 
docentes). Assim, o Projeto Educativo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira tem 
entre os seus objetivos estratégicos a promoção da formação contínua de todos os membros 
da comunidade educativa, tendo em vista a melhoria das suas capacidades, saberes e 
competências, como forma de assegurar uma melhor qualidade no serviço educativo 
prestado por este estabelecimento de ensino. 
    Partindo destes pressupostos, elaborou-se o Plano de Formação da Escola Secundária 
Alfredo dos Reis Silveira para o biénio 2015/2017, procurando harmonizar a legislação em 
vigor, com as áreas prioritárias de intervenção propostas no Projeto Educativo de Escola, e as 
necessidades de formação indicadas pelos agentes educativos (pessoal docente e não 
docente), nos questionários que lhes foram aplicados. Pretende-se, deste modo, melhorar o 
desempenho dos nossos agentes educativos, como fator determinante para potenciar as 
mudanças pretendidas e transformar este estabelecimento de ensino na Escola de excelência 
que todos ambicionamos. 
 
 

ENQUADRAMENTO 
      Para dar cumprimento ao disposto nos Decreto-lei n.º 75/2010 de 23 de junho, Decreto-
lei nº 15/2007, de 19 de janeiro, Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, Decreto-Lei n.º 
22/2014 de 11 de fevereiro, complementados pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 
de fevereiro, no que diz respeito à Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente, apresenta-
se este Plano de Formação da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira para os anos letivos 
de 2015/2015 e 2016/2017.  
      Tendo por base o Projeto Educativo da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira, 
pretende-se uma formação centrada nas áreas prioritárias de intervenção propostas e nas 
necessidades específicas indicadas pelos seus agentes educativos. Este plano deve ser o 
ponto de partida para uma formação abrangente que constitua uma mais‐valia no 
desenvolvimento profissional, pessoal, cultural, social e ético do seu público‐alvo. 
 
 

 PÚBLICO-ALVO  
      Este plano destina‐se a suprir as necessidades de formação de todos os membros da 
comunidade educativa (docentes e não docentes) da Escola Secundária Alfredo dos Reis 
Silveira.  
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OBJETIVOS GERAIS  
1. Promover a aquisição de capacidades, competências e saberes, pelo pessoal docente 

e não docente, que favoreçam a construção da autonomia da Escola e a 
implementação do respetivo Projeto Educativo. 

2. Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela escola, através de uma formação 
adequada dos agentes educativos. 

3. Divulgar experiências, ideias e materiais, possibilitadores do desenvolvimento de 
uma prática investigativa e de inovação educacional. 

4. Promover o sucesso educativo e a qualidade das experiências de ensino e das 
aprendizagens. 

5. Desenvolver estratégias conducentes ao aumento da assiduidade e à diminuição do 
abandono escolar. 

6. Desenvolver o trabalho cooperativo entre as diversas estruturas educativas. 
7. Promover a melhoria da gestão/liderança e das lideranças intermédias. 
8. Desenvolver metodologias de supervisão pedagógica. 
9. Fomentar a autoavaliação das várias estruturas educativas tendo em vista a melhoria 

do serviço educativo prestado pela Escola. 
10. Apoiar os pais, encarregados de educação e famílias no desenvolvimento de 

conhecimentos e competências que lhes permitam fazer o acompanhamento 
académico dos seus filhos e exercer o seu papel parental, de formação e educação 
dos educandos. 

11. Implementar parcerias que possibilitem a promoção da formação do pessoal docente 
e não docente. 
 
 

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE FORMAÇÃO  
       A fim de corresponder às necessidades de formação contínua indicadas nos questionários 
que foram aplicados ao pessoal docente e não docente, a Escola colaborará com o Centro de 
Formação da Associação de Escolas do Seixal, conforme está previsto no PEE. Esta parceria 
tornará possível desenvolver algumas ações de formação de professores (ou até mesmo dos 
assistentes operacionais e técnicos) que poderão ter como formadores, alguns docentes do 
quadro desta escola, pois são vários os que indicam ser formadores creditados pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores (CCPFC): Luís Balinho, Noémia 
Assunção, Gracindo Machado, Ana Paula Gonçalves, Marília Silva, Glória Libânio, Goreti de 
Jesus, Luís Parrado e Ana Paula Rodrigues, Rui Raposo, Paulo Cartuxo, Violante de Almeida, 
Ana Lobo e Teresa Tiago. 
      Se, indiscutivelmente, a formação dos Professores é fundamental para o desenvolvimento 
e realização profissional do docente, através do reforço das várias competências inerentes à 
sua profissão, também muitos referem que os Centros de Formação raramente dispõem na 
sua oferta formativa de ações que se adequem às suas reais necessidades. Assim, na 
elaboração deste plano de formação, pretendeu-se corresponder aos anseios dos nossos 
professores, tendo-se estabelecido, após a análise dos questionários, as seguintes áreas 
prioritárias de formação, em articulação com o PEE, por Departamento e Grupo Disciplinar de 
lecionação: 
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Departamento de Artes e Expressões 

Artes Visuais (grupo 600) 

 Ciências da especialidade 

 Tecnologia educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Avaliação das aprendizagens 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Articulação e supervisão pedagógica 

Educação Tecnológica (grupo 530) 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 

 

Departamento de Ciências Económicas e Sociais 

Economia e Contabilidade (grupo 430) 

 Ciências da especialidade 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Diversificação de recursos e estratégias 

Geografia (grupo 420) 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Tecnologia educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Ciências da especialidade 

 

Departamento de Ciências Físicas e Químicas 

Física e Química (grupo 510) 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Ciências da especialidade 

 Educação especial 

 

Departamento de Ciências Humanas 

História (grupo 400) 

 Avaliação das aprendizagens 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 
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Filosofia (grupo 410) 

 Ciências da especialidade 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Articulação e Supervisão pedagógica 

Educação Especial (910) 

 Educação Especial (dislexia, hiperatividade, …) 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Educação para a saúde 

  

Departamento de Ciências Naturais e Biológicas 

Biologia e Geologia (grupo 520) 

 Ciências da especialidade 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Educação para a saúde  

 Diversificação de recursos e estratégias 

 

Departamento de Educação Física e Desporto 

Educação Física (grupo 600) 

 Educação Especial 

 Gestão/liderança 

 Ciências da especialidade 

 Monitorização e avaliação 

 

Departamento de Língua Inglesa 

Inglês (grupo 330) 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Avaliação das aprendizagens 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Diversificação de recursos e estratégias 
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Departamento de Línguas e culturas Românicas 

Português (grupo 300) 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Ciências da especialidade 

 Educação Especial 

Francês (grupo 320) 

 Avaliação das aprendizagens 

 Tecnologias educativas  

 Ciências da especialidade 

 Diversificação de recursos e estratégias 

 

Departamento de Informática 

Informática (grupo 550) 

 Ciências da especialidade 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 Tecnologias educativas 

 Avaliação das aprendizagens 

 

Departamento de Matemática 

Matemática (grupo 500) 

 Diversificação de recursos e estratégias 

 Tecnologias educativas (Moodle, Prezi e outras) 

 Conflitualidade/ prevenção da indisciplina, interculturalidade e inclusão 

 

       Em relação aos assistentes operacionais e assistentes técnicos, é igualmente necessário 
proporcionar-lhes uma atualização constante de conhecimentos e de métodos de trabalho 
que contribuam para a melhoria da qualidade do serviço prestado. Partindo das respostas 
dadas aos questionários aplicados, apresentamos no quadro seguinte a síntese das áreas de 
formação consideradas prioritárias pelo pessoal não docente, com base nas ações 
atualmente disponibilizadas pelo Centro de Formação de Escolas do Concelho do Seixal. 
 

Síntese das necessidades diagnosticadas no pessoal não docente 

Assistentes operacionais 

 Desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente 

 Gestão de conflitos 

 Informática na ótica do utilizador (fundamentos) 
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 Atendimento, técnicas de comunicação 

 Comunicação interpessoal e institucional 

Assistentes técnicos 

 Informática na ótica do utilizador (fundamentos) 

 Folha de cálculo 

 Primeiros Socorros – tipos de acidentes e formas de atuação 

 Programa de gestão de alunos 

 

       Ao debruçarmo-nos sobre as necessidades de formação do pessoal docente e não 
docente registadas nestes quadros síntese, verifica-se que no que diz respeito aos docentes, 
estas remetem-nos sistematicamente para a vontade de adquirir mais formação no âmbito 
das Tecnologias Educativas (moodle, excel, Prezi, …), de aprofundar conhecimentos nas 
Ciências da Especialidade, mas também para a aprendizagem de novos métodos/processos 
que os ajudem a lidar com um dos principais problemas com que a escola atual se debate, o 
aumento das situações de conflitualidade e indisciplina na sala de aula. Outra necessidade 
que sobressai nas respostas dadas pelos docentes dos grupos de Matemática (500), Inglês 
(330), Biologia e Geologia (520) e Economia e Contabilidade (430) é a de obter mais formação 
na Diversificação de Recursos e Estratégias. 
       Em relação aos não docentes é importante distinguir as escolhas feitas pelos assistentes 
operacionais das dos assistentes técnicos que apontam para necessidades bastante distintas, 
claramente associadas às especificidades das suas funções. Verifica-se assim que os 
assistentes operacionais têm preferência por ações de formação que lhes permitam 
aprofundar conhecimentos em Psicologia do Desenvolvimento e em Informática, gestão de 
conflitos e na ótica do utilizado; mas também que lhes permitam melhorar as suas 
competências técnicas no atendimento e comunicação (interpessoal e institucional). Já os 
assistentes técnicos preferem ações de formação onde possam adquirir ferramentas 
necessárias ao desempenho da sua profissão. 
 
 

ÁREAS E DOMÍNIOS DE FORMAÇÃO 
       Partindo da reflexão sobre as informações recolhidas, foram definidas três áreas 
prioritárias a desenvolver, destinadas ao pessoal docente, tendo-se optado por estruturar em 
forma de grelha as várias ações e atividades propostas pelos docentes para cada uma dessas 
áreas de intervenção, bem como os objetivos estratégicos, os indicadores de medida a 
utilizar na avaliação do Plano de formação e os meios de verificação que permitirão aferir do 
sucesso do plano de formação inicial. 
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Quadro 1. Formação a Desenvolver na Área dos Resultados Escolares 

Área dos Resultados Escolares 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ 
ESTRATÉGICOS 

AÇÕES DE FORMAÇÃO  
INDICADORES 

DE MEDIDA 

MEIOS 
DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Promover uma formação em 
contexto que possibilite o 
desenvolvimento pessoal e 
profissional dos docentes 
1.1 - Implementar ações de 
formação que desenvolvam a 
área pessoal e profissional dos 
docentes;  
1.2 - Ampliar as competências 
científicas, pedagógicas e 
metodológicas dos docentes. 
 
2. Melhorar o processo de 
avaliação das aprendizagens 
dos alunos 
2.1 - Melhorar e diversificar os 
instrumentos de avaliação 
utilizados; 
2.2 - Fomentar a autoavaliação. 
 
3. Melhorar procedimentos no 
âmbito da Educação Especial 
3.1. – Desenvolver aptidões no 
sentido de adaptação das 
planificações e avaliação das 
aprendizagens aos alunos com 
necessidades educativas 
especiais. 
 
4. Desenvolver estratégias 
conducentes à diminuição da 
conflitualidade/indisciplina. 
4.1 - Reforçar medidas e 
estratégias comuns de atuação; 
4.2 - Dotar os professores de 
ferramentas que permitam 
reduzir a conflitualidade e 
indisciplina; 
4.3 - Fortalecer a articulação 
entre as várias estruturas no 
apoio à modificação de 
comportamentos e prevenção 
do abandono escolar. 

 Ciências da Especialidade 
- “Oficinas das diversas técnicas e 
tecnologias da área das artes visuais – 
Photoshop; Illustrator; Indesign; Geogebra; 
Flash; Cad 3 D”; 
- “Tratamento de imagem e animação 
computadorizada”; 
- “Ferramentas na didática da Geografia: 
Websig”; 
- “Microscopia petrográfica no ensino 
secundário”; 
- “Recursos digitais para ensino da Física e 
Química”; 
- “Novos programas de Português do Ensino 
Secundário”. 
- “Desportos de combate”. 
 

 Avaliação das aprendizagens 
- “Avaliação das atividades 
práticas/laboratoriais”; 
- “Avaliação no ensino das Línguas 
estrangeiras”; 
- “Avaliação na Educação Física”. 
 

 Educação especial 
- “Problemática dos alunos com 
necessidades educativas especiais (Dislexia, 
Disortografia, Disgrafia, etc.)”; 
- “Perturbações no espectro do autismo”; 
- “Perturbações no domínio da 
hiperatividade/ défice da atenção”; 
- “Défice cognitivo e dificuldades de 
aprendizagem”; 
- “Desportos adaptados”; 
- “Medidas educativas do Programa PEI”. 
 

 Conflitualidade, prevenção da 
indisciplina, interculturalidade e 
inclusão 

- “Indisciplina e estratégias para a resolução 
de conflitos em espaço escolar”; 
- “Bullying escolar: prevenção e atuação”. 

- (Nº de ações 
realizadas/Nº 
de ações 
propostas) x100 
 
- (N.º de 
docentes que 
realiza 
formação / N.º 
de docentes 
Escola) x 100 
   
- Grau de 
satisfação dos 
docentes  

Relatório Final 
de Avaliação do 
Plano de 
Formação 
 
Aplicação de 
inquérito ao 
pessoal docente  
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Quadro 2. Formação a Desenvolver na Área da Prestação do Serviço Educativo 

Área da Prestação do Serviço Educativo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ 
ESTRATÉGICOS 

AÇÕES DE FORMAÇÃO  
INDICADORES 

DE MEDIDA 

MEIOS 
DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Promover a formação dos 
docentes no domínio das novas 
tecnologias 
1.1 – Implementar ações de 
formação que visem 
desenvolver a aprendizagem de 
novas tecnologias educativas 
(Moodle, Prezi, Excel, outras). 
1.2 – Fomentar a utilização das 
novas tecnologias como 
ferramentas de apoio às 
aprendizagens e práticas letivas 
 
2. Promover a partilha de 
conhecimentos e experiências 
no âmbito da Educação para a 
Saúde   
2.1 – Implementar ações de 
formação que atualizem e 
reforcem os conhecimentos na 
área da Educação para a Saúde. 
 
3. Desenvolver práticas e 
estratégias diferenciadas na 
sala de aula como contributo 
para a melhoria do processo 
ensino-aprendizagem 
3.1 - Fomentar o espírito de 
inovação, experimentação e 
criatividade;  
3.2. Otimizar recursos, 
valorizando potenciais 
humanos e materiais;  
3.3 - Rentabilizar os recursos da 
biblioteca no apoio às 
aprendizagens e práticas letivas 
3.4 – Refletir sobre a eficácia 
das práticas de ensino em 
função dos resultados 
escolares. 
 
4. Incentivar práticas 
colaborativas e reflexivas nos 
departamentos curriculares  
4.1 - Introduzir momentos 
formais/informais para a 
partilha reflexiva das práticas 
educativas nos departamentos 
curriculares; 
4.2 - Aumentar o número de 

 Tecnologias educativas 
- “Moodle ou outras plataformas”; 
- “Prezi”; 
-“Excel”; 
- “Base de dados e tratamento de 
informação (SPSS)”; 
- “Pordata”; 
- “Utilizações de novas tecnologias 
educativas nas aulas de Inglês”. 
 

 Educação para a Saúde /Educação sexual 
- “Educação sexual na escola”; 
- “Higiene, traumatologia e primeiros 
socorros”. 
 

 Diversificação de recursos e estratégias 
(os docentes não indicaram a designação 
das ações que pretendiam frequentar) 

 

- (Nº de ações 
realizadas/Nº 
de ações 
propostas) x100 
 
- (N.º de 
docentes que 
realiza 
formação / N.º 
de docentes 
Escola) x 100 
   
- Grau de 
satisfação dos 
docentes  

Relatório Final 
de Avaliação do 
Plano de 
Formação 
 
Aplicação de 
inquéritos ao 
pessoal docente 
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projetos em articulação com as 
diferentes estruturas da Escola 
para reforçar as aprendizagens; 
4.3 - Planificar metodologias de 
trabalho cooperativo. 

 
 

Quadro 3. Formação Desenvolver na Área da Organização e Gestão 
 

Área da Organização e Gestão 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ 
ESTRATÉGICOS 

AÇÕES DE FORMAÇÃO  
INDICADORES 

DE MEDIDA 

MEIOS 
DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Desenvolver uma 
Gestão/liderança educacional 
responsável.  
1.1 - Valorizar as lideranças 
educacionais enquanto 
elementos dinâmicos e 
dinamizadores da melhoria das 
práticas educativas;  
1.2 - Incentivar as lideranças 
educacionais a implementarem 
una supervisão formativa e 
formadora. 

  

 Gestão /Liderança 
- “Otimizar as funções do DT”; 
- “Gestão escolar”. 
 

 Articulação e supervisão pedagógica 
(os docentes não indicaram a designação 
das ações que pretendiam frequentar) 
 

 Monitorização e avaliação 
(os docentes não indicaram a designação 
das ações que pretendiam frequentar) 

  
 

- (Nº de ações 
realizadas/Nº 
de ações 
propostas) x100 
 
- (N.º de 
docentes que 
realiza 
formação / N.º 
de docentes 
Escola) x 100 
   
- Grau de 
satisfação dos 
docentes  

Relatório Final de 
Avaliação do 
Plano de 
Formação 
 
Aplicação de 
inquérito ao 
pessoal não 
docente 

 
 

Quadro 4. Formação Desenvolver na Área do desenvolvimento pessoal 
e profissional do pessoal não docente. 

 

Área da Prestação do Serviço Educativo 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS/ 
ESTRATÉGICOS 

AÇÕES DE FORMAÇÃO  
INDICADORES 

DE MEDIDA 

MEIOS 
DE 

VERIFICAÇÃO 

1. Promover uma formação em 
contexto que possibilite o 
desenvolvimento pessoal e 
profissional do pessoal não 
docente. 
1.1 - Implementar ações de 
formação que desenvolvam a 
área pessoal e profissional dos 
não docentes;  
1.2 - Ampliar as competências 
técnicas e comunicacionais dos 
não docentes.  

 “Desenvolvimento psicológico da 
criança e do adolescente”; 

 “Gestão de conflitos”; 

 “Informática na ótica do utilizador 
(fundamentos)”; 

 “Atendimento, técnicas de 
comunicação”; 

 “Comunicação interpessoal e 
institucional”; 

 “Higiene, Saúde e Segurança”; 

 “Folha de cálculo”; 

 “Primeiros Socorros – tipos de acidentes 
e formas de atuação”; 

 “Programa de gestão de alunos”. 

 

- (Nº de ações 

realizadas/Nº 
de ações 
propostas) x100 
   
- (N.º de não 
docentes que 
realiza 
formação / N.º 
de não 
docentes da 
Escola) x 100 
 
- Grau de 
satisfação dos 
não docentes 

Relatório Final de 
Avaliação do 
Plano de 
Formação 
 
Aplicação de 
inquérito ao 
pessoal não 
docente 
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MODALIDADES DE FORMAÇÃO 
      As modalidades de formação são definidas pelo CCPFC, atendendo ao impacto 
pedagógico/didático nos contextos profissionais dos formandos, como ações de formação 
centradas nos conteúdos - Workshop, Conferência/Congresso , que promovem a aquisição de 
conhecimentos, capacidades e competências dos docentes, sem, contudo, garantirem a 
aplicação direta dos conhecimentos adquiridos na sua prática pedagógica e as ações de 
formação centradas nos contextos escolares e nas práticas profissionais - Cursos de 
formação, Oficinas de formação, Projetos e Estágios. Estas modalidades orientam-se para a 
resolução dos problemas emergentes no domínio pedagógico das escolas e visam, 
fundamentalmente, a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. No levantamento 
feito através da aplicação dos questionários ao pessoal docente verificou-se que os 
professores demonstraram uma clara preferência pelas modalidades de Cursos de formação 
e Oficinas de formação.  
      A fim ainda de adequar a formação às necessidades evidenciadas, sempre que possível 
deve ser privilegiada a realização de autoformação e usufruir de “workshops” ou ações de 
curta duração dinamizadas pela Seção de Inovação Pedagógica do Conselho Pedagógico, ou 
de outras, que possam decorrer na própria escola, se possível, com o mínimo encargo 
financeiro para os formandos. 
 
 

AVALIAÇÃO 
      A avaliação do Plano de Formação visa medir o grau de realização das ações, medidas e 
atividades propostas, sendo um procedimento indispensável e incontornável para determinar 
o seu sucesso, quer no seu todo, quer nas suas várias áreas prioritárias de intervenção. Para 
isso, deverá ser revisto, avaliado e atualizado anualmente, em Sede do Conselho Pedagógico, 
dando cumprimento ao que consta no Projeto Educativo da Escola. Desta avaliação poderá 
resultar a necessidade de realizar reajustes com vista a garantir o cumprimento dos objetivos 
gerais definidos, ou impostos por eventuais alterações da legislação, dos documentos 
orientadores da vida da Escola ou ainda de outras mudanças que sejam consideradas 
relevantes. No caso de futuramente se verificarem eventuais necessidades de formação, far-
se-á uma revisão do presente documento, integrando as novas propostas de formação. Igual 
procedimento se tomará, no final de cada ano letivo, em relação à atualização da formação 
realizada pelo pessoal docente e não docente da Escola. 
 
 

MONITORIZAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO 
      Sendo o Plano de Formação um documento aberto, necessariamente deverá prever 
reajustamentos decorrentes das necessidades e oportunidades que vão surgindo ao longo da 
sua implementação. Como foi referido no item anterior, compete ao Conselho Pedagógico, 
no final de cada ano letivo, acompanhar a execução do Plano de Formação, no sentido de 
aferir da pertinência e a eficácia do mesmo, devendo-se para esse efeito produzir e aplicar os 
instrumentos necessários à sua avaliação (indicadores enunciados nos quadros 1 e 2 e 
aplicação de novos questionários ao pessoal docente e não docente). Seguidamente, deverá 
fazer-se uma análise reflexiva sobre o seu grau de concretização e o impacto da formação na 
melhoria da ação educativa. Este procedimento, servirá para reequacionar opções, soluções 
ou simplesmente realizar as alterações no plano de formação que se considerem necessárias, 
de modo a torná-lo mais ajustado às necessidades efetivas. Uma revisão do presente 
documento deverá ainda integrar uma atualização das necessidades de formação 
apresentadas pelo pessoal docente e não docente.  
 

http://almadaforma.org/index.php/modalidades-de-formacao-continua/78-formacao/94
http://almadaforma.org/index.php/modalidades-de-formacao-continua/78-formacao/93
http://almadaforma.org/index.php/modalidades-de-formacao-continua/78-formacao/95
http://almadaforma.org/index.php/modalidades-de-formacao-continua/78-formacao/97
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