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Introdução 
 
O presente relatório tem como objetivo dar conta da atividade desenvolvida ao longo do 

ano escolar 2018/19 pelo Centro de Formação do Alto Cávado (CFAC).  

 O balanço de atividades reporta-se ao ano escolar, e de acordo com o que estabelece o 

regime de funcionamento dos CFAE (alínea l, artigo 14.º, Decreto Lei 127/2015, de 7 de julho) a sua 

aprovação é da responsabilidade do conselho de diretores, e a sua elaboração é da competência da 

secção de formação e monitorização (SFM) e do diretor, conforme ainda dispõe o mesmo diploma 

nas alíneas k e n, respetivamente, dos artigos 16.º e 20.º. 

 Relativamente ao plano de formação, é importante referir que este teve em conta as 

prioridades das políticas educativas nacionais e respetivos normativos, designadamente no que à 

Autonomia e Flexibilidade Curricular diz respeito. A saber: Decretos-Lei nºs 54 e 55/2018 de 6 de 

julho. Prioridades estas plasmadas nos Despachos 779/2019 de 18 de janeiro e 6851-A/2019 de 18 

de janeiro (que definem as prioridades de formação contínua dos docentes, bem como a formação 

que se considera abrangida na dimensão científica e pedagógica).Por este motivo, o presente ano 

escolar coincide também com o lançamento da candidatura ao Programa Operacional Capital 

Humano (POCH), cujas ações (incluídas) serão apresentadas neste documento . 

Para além disto, o relatório dará ainda conta do desenvolvimento do plano de formação, da 

avaliação da formação concretizada, da avaliação externa, da avaliação do funcionamento do CFAC, 

do trabalho dos órgãos de gestão (comissão pedagógica, conselho de diretores e diretor) e dos 

demais colaboradores, nomeadamente formadores, consultora de formação, assessoria e apoio 

administrativo. 

 No que concerne aos protocolos e parcerias existentes e/ou estabelecidos entre o CFAC e 

diversas instituições, será feita uma referência particular, designadamente ao trabalho realizado e 

às sinergias conseguidas. 

 Numa secção específica, tratar-se-á, pela sua importância, a avaliação da formação 

realizada, e anexar-se-á o quadro de execução de toda a formação: ações acreditadas pelo 

Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC) e ações de curta duração (ACD) 

promovidas pelos agrupamentos/escolas associados dirigidas aos docentes; ações promovidas pela 

administração central; e ações acreditadas pela DGAE dirigidas ao pessoal não docente (PND). 

 Por último, perspetivar-se-á o novo ano, nomeadamente no que se refere à elaboração do 

Plano de Formação para o ano escolar de 2020/21. 

 

https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Documents/Texto%20do%20Programa.pdf
https://www.poch.portugal2020.pt/pt-pt/Noticias/Documents/Texto%20do%20Programa.pdf
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Organização e funcionamento do CFAC 
 A organização e funcionamento do CFAC obedecem, no essencial, ao estabelecido no 
Decreto-Lei n.º 127/ 2015, de 7 de julho, e sustentam-se nos seus órgãos: Diretor, Conselho de 
Diretores, Comissão Pedagógica, Seção de Formação e Monitorização.  

Assinale-se a estabilidade destes órgãos que, no presente ano, não sofreram quaisquer 
alterações. 
 
 

Diretor do CFAC  
 No exercício das suas funções, o diretor exerceu as competências previstas no artigo 13.º do 
regulamento Interno (RI), nomeadamente no que concerne à representação do CFAC, à presidência 
da comissão pedagógica (CP) e conselho de diretores (CD) e à coordenação da secção de formação 
e monitorização (SFM), mobilização de formadores externos e internos e coordenação da bolsa por 
estes constituída. Participou na conceção do plano de formação e na sua aplicação e gestão, 
elaborou e apresentou a proposta de orçamento ao conselho administrativo da escola sede e, em 
articulação com SFM, procedeu à elaboração do presente relatório, entre outras. 
 Coube também ao diretor representar o CFAC e integrar a Assembleia Geral de Cooperantes 
da Rede de Bibliotecas de Vila Verde e fazer-se representar nas reuniões. 
 
 

Comissão Pedagógica  
 A Comissão Pedagógica (CP), conforme estabelece o n.º 2, alíneas a), b) e c), do artigo 12.º 
do Decreto-Lei acima referido, é constituída pelos seguintes elementos: 

• Diretor do CFAC; 

• Conselho de Diretores; 

• Secção de Formação e Monitorização. 
 A comissão pedagógica não sofreu qualquer alteração na sua composição relativamente ao 
ano 2017/18. 

Dentro das competências estabelecidas no RI e no n.º 3 do artigo 7.º do Despacho 
Normativo 24/2012, de 26 de outubro, a CP procedeu, respetivamente, à instalação dos órgãos do 
CFAC, à atualização da bolsa de avaliadores externos e à distribuição dos avaliadores pelos 
avaliados. 

Relativamente ao vice-presidente da comissão pedagógica manteve-se no desempenho das 
funções o Diretor da Escola Secundária de Vila Verde, João Manuel Lopes Graça, eleito para o cargo 
em 13.11.2017. 
 Ao longo do ano escolar 2018/19, a comissão pedagógica reuniu duas vezes em plenário. 
Ambas as reuniões tiveram lugar no dia 8 de outubro de 2018. A primeira reunião não contou com 
a presença do diretor do CFAC, visto tratar-se da sua avaliação do desempenho, tendo sido 
presidida pelo vice-presidente  João Manuel Lopes Graça. Em ambas as reuniões estiveram 
ausentes apenas dois elementos da SFM, realçando-se assim a muito boa participação. 
 

Conselho de Diretores 
 O Conselho de Diretores, conforme estabelece o n.º 1 do artigo 13.º do diploma acima 
referido, é constituído pelos diretores das escolas associadas e pelo diretor do CFAC e constitui uma 
das secções da CP. No presente ano letivo constituíram o CD os seguintes membros: 

• António Augusto Simões Amaro – Diretor do CFAC; 



Relatório de Atividades Centro de Formação do Alto Cávado 2018-2019                   6 
 

• António Alberto da Rocha Rodrigues – Diretor do Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde;  

• Armando dos Santos Machado – Diretor do Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira 
do Neiva 

• José António Vieira Peixoto – Diretor do Agrupamento de Escolas de Prado; 

• Óscar Manuel Pires Rodrigues – Diretor do Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro; 

• João Manuel Lopes Graça – Diretor da Escola Secundária de Vila Verde; 

• Flora Manuela Antunes Monteiro Costa – Diretora do Agrupamento de Escolas de 
Amares 

• Sandra Paula Ferreira Tavares de Araújo Monteiro – Diretora Pedagógica da Escola 
Profissional Amar Terra Verde. 

 O conselho de diretores não sofreu, como já tivemos a oportunidade de referir, qualquer 
alteração relativamente à composição do ano transato. 
 Ao longo do ano escolar 2018/19, o CD reuniu seis vezes, em 13.12.18, 07.02.19, 21.03.19, 
28.05.19, e 22.07.19 (duas vezes); nestas reuniões verificaram-se sete ausências, sendo que em 
uma dessas ausências a diretora fez-se representar pelo respetivo subdiretor. Verificou-se, assim, 
uma assiduidade de 88%. Este elevado nível de presenças evidencia envolvimento e a participação 
dos diretores/membros do conselho na vida do CFAC. 
 Dentro das competências estabelecidas no RI, o CD procedeu à ratificação do protocolo de 
cooperação com a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia (APEFP) (ata n.º 13/CD),  aprovou o 
projeto de orçamento do CFAC para 2019 (ata n.º 14/CD), procedeu ao reconhecimento de ações 
de curta duração (ACD), analisou os processos das ações e ratificou a avaliação dos formandos na 
modalidade de oficina e curso de formação, procedeu ao reconhecimento das ações de curta 
duração, acompanhou a execução do plano de formação, monitorizando o impacto da formação 
nas escolas associadas, aprovou a retificação/atualização do Plano de Formação para 2018/20, 
aprovou alterações aos critérios de avaliação dos formandos (ata n.º 13/CD), aprovou as alterações 
aos novos instrumentos de gestão da formação (ata n.º 13/CD), aprovou o projeto de orçamento do 
CFAC para o ano 2019 (ata n.º 13/CD), aprovou o relatório anual de formação e atividades do CFAC 
relativo a 2017/18 (Ata n.º 14/CD), analisou o enquadramento  das ações do plano de formação 
2018/20 na Componente Científico Pedagógica à luz do Despacho n.º 779/19 (ata n.º 15/CD), 
aprovou o plano de férias do diretor do centro de formação (ata n.º 16/CD), procedeu à 
recondução do diretor do centro de formação (ata n.º 17/CD).   
 
 

Secção de Formação e Monitorização 
 A Secção de Formação e Monitorização (SFM), conforme estabelece o n.º 1 do artigo 15.º do 
diploma acima referido, é constituída pelo diretor do CFAC, que coordena, e pelos responsáveis dos 
planos de formação dos agrupamentos/escolas associados. A SFM é uma das secções da CP. No 
presente ano letivo constituíram a SFM os seguintes membros: 

• António Augusto Simões Amaro – Diretor do CFAC, coordenador da SFM; 

• Manuel Joaquim Flores Fernandes – responsável do plano de formação do 
Agrupamento de Escolas de Vila Verde;  

• Paulo Jorge Pereira Antunes – responsável do plano de formação do Agrupamento de 
Escolas de Moure e Ribeira do Neiva; 

• Maria do Sameiro Gonçalves Lage – responsável do plano de formação do Agrupamento 
de Escolas de Prado; 

• Ana Cristina Cardoso Teixeira Moreira – responsável do plano de formação do 
Agrupamento de Escolas de Terras de Bouro; 

• Luís Manuel dos Santos Lopes Monteiro – responsável do plano de formação da Escola 
Secundária de Vila Verde; 
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• Abel José Torres Pereira Eça – responsável do plano de formação do Agrupamento de 
Escolas de Amares; 

• Rosa da Conceição Barbosa Vieira – responsável do plano de formação da Escola 
Profissional Amar Terra Verde. 

 Relativamente à composição do ano transato não se registaram alterações dos responsáveis 
pelos planos de formação dos Agrupamentos/Escolas associados. 
 Ao longo do ano escolar 2018/19, a SFM reuniu formalmente por três vezes, em 03.12.2018, 
04.02.2019 e 08.07.2019, sendo que ao longo do ano se foram realizando outras sessões de 
trabalho no âmbito da planificação e acompanhamento das atividades formativas do CFAC. 
 Considerando os constrangimentos dos horários letivos de alguns elementos da SFM, a 
participação pode ser considerada satisfatória, tendo-se verificado sete ausências no conjunto das 
três reuniões o que representa 71% de assiduidade. 

Nas referidas reuniões, a SFM procedeu: à elaboração dos novos instrumentos de gestão de 
formação (ata n.º 13); à elaboração de uma proposta de alteração dos critérios de avaliação dos 
formandos (ata n.º 13); ao acompanhamento/ponto de situação da execução do plano de 
formação/atividades, conforme preconiza o n.º 8 do artigo 11.º do RI; à preparação do Ciclo de 
Conferências Temáticas AFC-CFAC; à revisão/ elaboração do relatório de atividades e formação 
relativo a 2017/18; procedeu a uma reflexão sobre instrumentos para avaliar o impacto da 
formação nas aprendizagens dos alunos, conforme preconiza o n.º 10 do artigo 10.º do 
Regulamento Interno (ata n.º 14); à análise e seleção da formação a inserir na candidatura ao POCH 
– Aviso n.º POCH-67-2019-07. 
 
 

Equipa CFAC 
 Em regime permanente e/ou parcial, o CFAC possui uma estrutura que assegura o seu 
funcionamento ao nível de direção, de serviço administrativo e de assessoria e consultoria de 
formação, a qual é composta pelos seguintes elementos: diretor, assessora e consultora de 
formação, assistente técnica e, ainda, uma professora das escolas associadas, durante duas horas 
por semana.  
 O diretor desenvolve a sua atividade no quadro da legislação em vigor, nomeadamente 
exercendo as competências estabelecidas no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho 
e no RI. 
 O serviço administrativo, continua a ser executado pela mesma assistente técnica, que 
cumpre um horário a tempo inteiro no CFAC, assegurando assim grande parte da atividade 
administrativa do Centro, tanto mais que se verificou um aumento de serviço por força do 
lançamento da nova candidatura financeira ao POCH e do processo de avaliação externa. 
 O CFAC também acolheu, pelo terceiro ano consecutivo, no período de 17 de junho a 22 de 
julho 2019, um estagiário, de nome José Gabriel da Silva Afonso, do Curso Profissional de Técnico 
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, o qual pautou a sua ação no período de estágio 
por uma simpatia contagiante, evidenciando inteligência, ironia e bom humor capaz de refrescar o 
ambiente de trabalho no Centro. 

Por proposta do diretor do CFAC, e de acordo com o que está previsto nos números 1 e 2 do 
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, o diretor do Agrupamento de Escolas de Vila 
Verde concedeu a mobilização da professora Irene Branco, grupo 260, para prestar, dentro da 
componente não letiva, apoio técnico pedagógico (ata n.º 13/CD). Com a concordância da docente, 
o CFAC pôde assim contar com tão valioso recurso, essencial para dar resposta ao acréscimo de 
trabalho que a candidatura ao POCH acarretou, tanto mais que a referida docente tem larga 
experiência na área pois desempenhou funções similares quando exerceu o cargo de adjunta do 
diretor no Agrupamento de Escolas de Vila Verde. 

A consultora de formação, Sandra Oliveira Cardoso, designada pela CP ao abrigo do artigo 
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17.º do RI, desempenha as suas funções subordinadas às competências que lhe estão atribuídas no 
artigo 29.º do Decreto-Lei 127/2015. As funções da consultora foram desempenhadas 
presencialmente na sede do CFAC, nos espaços onde tiveram lugar as ações de formação e, ainda, 
de forma não presencial, através de plataformas digitais. A consultora enviou os inquéritos inicias e 
finais em formato online a todos os formandos, procedeu ao seu tratamento e análise, elaborou os 
pareceres relativos às avaliações das ações para apreciação do CD, acompanhou o desenvolvimento 
do plano de formação e colaborou no levantamento de necessidades de formação e na elaboração 
do plano de formação. 
 No ano 2018/19, a consultora de formação foi colocada em regime de mobilidade 
estatutária no CFAC, onde exerceu também funções de acompanhamento e monitorização do 
processo de Autonomia e Flexibilidade Curricular nas escolas associadas (Representante AFC, de 
acordo com o Despacho nº 9726/2018, de 17 de outubro). Para o efeito, de acordo com a 
deliberação do CD, a docente foi requerida pelo Diretor do CFAC (ata n.º12). 

Só com estes contributos extraordinários o trabalho no CFAC pôde ser equilibrado, pois a 
assistente técnica permanente não teria sido suficiente para dar conta de tarefas como a 
elaboração dos dossiês de ações, formandos e formadores, a emissão de certificados, o 
arquivamento de documentação, a atualização da base de dados do CFAC, e, ainda, o expediente e 
atendimento, para além de todo o trabalho subjacente ao processo de avaliação externa dos 
docentes e acompanhamento das escolas no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC). 
 Composição da equipa do CFAC: 

• Diretor – António Amaro; 

• Assessora/Consultora de Formação e Representante AFC do CFAC – Sandra Cardoso; 

• Apoio técnico e pedagógico - Irene Branco; 

• Serviço administrativo – Paula Sousa; 

• Apoios diversos – Estagiário Gabriel Afonso. 
 
 

Instalações do CFAC 
No ano 2017/18, como já foi dado conhecimento no relatório de atividade anterior, o CFAC 

sofreu uma melhoria significativa no seu equipamento disponível e instalações. Por decisão do 
diretor da escola sede, foi disponibilizada uma sala junto ao CFAC destinada prioritariamente para 
ações de formação do CFAC, que tanto tem ajudado no processo de formação. 

O novo espaço por se situar junto ao CFAC torna o apoio aos formadores, aos formandos e 
às atividades lá desenvolvidas mais fácil e mais célere. 

Refira-se, ainda, que a sala de formação tem recebido da parte de formadores e formandos 
uma avaliação muito positiva quanto à comodidade, conforto e ao equipamento disponível. 

Também no espaço específico do CFAC o Diretor da escola sede acolheu algumas sugestões 
de melhoria, nomeadamente ao nível do equipamento informático.  

 
 

Página do CFAC – www.cfaltocavado.pt  
 Esta página, disponível desde 2016/17, ao agilizar a possibilidade de atualização de forma 
autónoma por parte da Equipa CFAC, tem-se revelado um instrumento muito eficaz para a 
divulgação do CFAC, suas atividades e Plano Formativo. 
 A página é, então, constantemente atualizada, disponibilizando a quem a ela acede a 
divulgação das ações de formação em abertura, os instrumentos de gestão (fichas de inscrição e 
modelos de relatórios), legislação em vigor, contactos e links úteis, notícias de destaque, entre 
outros.  

http://www.cfaltocavado.pt/
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Bolsa de formadores 
 A bolsa de formadores é constituída tendo em conta o disposto no n.º 2 do artigo 22.º do RI 
do CFAC. Na sua constituição, o CFAC disponibilizou-se e colaborou com os formadores no processo 
de acreditação junto do Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), no caso 
da formação docente. No presente ano foi certificado o formador Joaquim António de Mesquita 
Gonçalves. No caso da formação para pessoal não docente, o CFAC requereu, na plataforma 
SIGHRE, o estatuto de formador para as ações levadas a cabo em 2018/19. 
 Assim, no que concerne ao pessoal não docente foi solicitado à DGAE o estatuto de 
formador(a) para: Elisabete Barbosa da Cunha, Rita Maria Guerra Campos e Castro, Maria do Céu 
Morais, Ana Bela Martins Alves e Vítor Rafael Miraldo Cardoso.   
 Na execução das ações para pessoal docente (PD), concretizadas em 2018/19, estiveram 
envolvidos 15 formadores. Destes, 7 formadores eram provenientes de escolas associadas do CFAC, 
sendo que 5 prestaram serviço em regime remunerado e  2 em regime não remunerado. Os 
restantes 8 não pertenciam aos quadros das escolas associadas, sendo que todos prestaram serviço 
remunerado mas sem custos para o CFAC. 
 No que concerne à formação dirigida ao pessoal não docente, 6 formadores estiveram 
envolvidos e, destes, 4 pertenciam ao quadros das escolas associadas. 
 Verifica-se assim que no que concerne à formação do pessoal docente 86% dos formadores 
foram remunerados, ao passo que os formadores do pessoal não docente apenas 33% foram 
remunerados. 
  

Acreditação de formação 
 Durante o ano escolar 2018/19 foram submetidas pelo CFAC e acreditadas pelo CCPFC as 
seguintes ações para pessoal docente (PD):  

Designação da Ação Acreditação/ Data 

Submetidas para acreditação pelo CFAC  

Formação Básica de Socorrismo 
CCPFC/ACC-102238/19 

27.12.2018 

Atividades Laboratoriais no Ensino e na Aprendizagem das Ciências 
CCPFC/ACC-102889/19 

18.02.2019 

Da leitura à escrita criativa II – outro itinerário a (des)afiar 
CCPFC/ACC-102781/19 

26.02.2019 

Diferenciação Pedagógica: uma resposta para a diversidade na sala de 
aula II 

CCPFC/ACC-103393/19 
11.04.2019 

Criação de páginas web: programação em HTLML5, CSS3 e JavaScript 
CCPFC/ACC-103368/19 

11-04-2019 

MICRORREDE CFAC-CIDADANIA: reflexão e partilha de práticas 
interescolas 

CCPFC/ACC-104142/19 
12.06.2019 

Gil Vicente - Aula Teatral 
CCPFC/ACC-104143/19 

17.06.2019 

A leitura cria. A leitura transforma… Bibliotecas, Ciência e Tecnologia. III 
Jornadas Interconcelhias BE de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde 

CCPFC/ACC-104257/19 
08.07.2019 

Fiscalidade versus Contabilidade 
CCPFC/ACC-104840/19 

14.08.2019 

Cedências por outros CFAE/Instituições  

Visões de  Arte Contemporânea 
CCPFC/ACC-104681/19 

14.08.2019 

Capacitar os docentes a desenvolver competências de reflexão e de 
intervenção facilitadoras de uma escola inclusiva 

CCPFC/ACC-104422/19 
22.07.2019 
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Escola 360 – Sistema integrado de gestão dos processos de aluno desde a 
educação pré-escolar ao ensino secundário 

CCPFC/ACC-102982/19 
01.7.2019 

 
Destas ações, 3 foram acreditadas pelo CFAC na sequência de pedidos de cedências à DGE e 

a outros CFAE; 9 foram submetidas para acreditação diretamente pelo CFAC ao CCPFC. 
 
 No mesmo período, foram submetidas e acreditadas pela DGAE as seguintes ações para 
pessoal não docente (PND): 
 

Designação da Ação Acreditação/ Data 

Submetidas para acreditação pelo CFAC 
A leitura cria. A leitura transforma… Bibliotecas, Ciência e Tecnologia. III 
Jornadas Interconcelhias BE de Amares, Terras de Bouro e Vila Verde 

DGAE/321/2019 
28.7.2019 

Cedências 

Escola 360 – Sistema integrado de gestão dos processos de aluno desde 
a educação pré-escolar ao ensino secundário 

DGAE/257/2019 
4.4.2019 

  

Execução do Plano de Formação 2018/19 – Pessoal Docente 
 Com a publicação do Decreto-Lei n.º 127/2015 o plano de formação/atividades passou a 
organizar-se por ano escolar, conforme estabelece o n.º 4 do seu artigo 23.º. A execução do plano 
está demonstrada no ANEXO I da SECÇÃO I. 

No Quadro I encontram-se os dados de execução do plano de formação relativo ao ano 
escolar 2018/19 do pessoal docente, no que concerne a ações acreditadas pelo CCPFC, a saber: 

• Número total de ações realizadas concluídas; 

• Número total de ações realizadas não concluídas; 

• Número de ações realizadas por modalidade (oficina/ curso); 

• Total de formandos que frequentaram as ações; 

• Frequência dos formandos por modalidade de ação; 

• Frequência de formandos por Agrupamento/Escola; 

• Número de formandos que frequentaram ações no grupo de recrutamento;  

• Menções de avaliação obtidas. 
 

Quadro I - Dados da execução do período 2018/19 do Plano de Formação de 2018/20 
Pessoal Docente 

 Realizadas Avaliação-Menções 

C
o

n
cl

u
íd

as
 

  . N
ão

 

co
n

cl
u

íd
as

 

O
fi

ci
n

a 
 

C
u

rs
o

 
 N

o
 G

ru
p

o
 

 Ex
ce

le
n

te
 

M
. B

o
m

 

B
o

m
  

R
eg

u
la

r 

Ações Acreditadas 14  7 7 4  

Formandos                  344   109 235  

Menções  338 6   

    

 D F NF      

Fo
rm

an
d

o
s/

Es
co

la
 AEA 22% 20,3% 70  

D – dimensão relativa de cada uma das escolas associadas, tendo em 
conta os docentes que nelas prestam serviço, em relação ao total de 
docentes das escolas associadas (818). 
 
F – percentagem de formandos por escola em relação à totalidade dos 
formandos das escolas associadas (344).  

AEMRN 13% 9,6% 33 

AEP 12% 8,4% 29 

AETB 9% 9,6% 33 

AEVV 29% 27,6% 95 

ESVV 11% 9,9% 34 

EPATV  1,5% 5 
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Outras  13,1% 45  
NF – n.º de formandos por escola que frequentaram a formação. 

 
 Tendo em conta os dados do Quadro I, verifica-se que foram concluídas 14 ações 
acreditadas pelo CCPFC dirigidas ao pessoal docente. Destas ações concluídas, 7 realizaram-se na 
modalidade de oficina e 7 na modalidade de curso. Nota-se assim um equilíbrio na realização de 
ações na modalidade de curso e oficina. 

Esta realidade concorda, em certa medida, com o projeto formativo do CFAC que preconiza 
uma formação assente numa racionalidade mais prática (oficina) em detrimento de uma formação 
assente numa racionalidade mais teórica (curso).  
 Da análise dos dados verifica-se que frequentaram formação acreditada pelo CCPFC no CFAC 
344 formandos, o que ronda uma percentagem de 42% dos docentes ao serviço nas escolas 
associadas em número de 818, nos quais não se incluem os docentes da EPATV. Esta percentagem, 
que pode ser considerada significativa, é o reflexo do número de ações levado a cabo e do interesse 
das mesmas para os docentes. 
 A formação levada a cabo na modalidade de curta duração (ACD) não foi aqui considerada, 
mas terá um tratamento à parte, mais adiante, neste relatório. 
 Das 14 ações concluídas, 4 foram acreditadas com relevância para o grupo de recrutamento, 
tendo sido frequentadas por 59 formandos, o que corresponde a uma percentagem a rondar os 7% 
do total de docentes das escolas associadas e a 17% dos formandos que realizaram formação. 

Recorde-se que por aplicação do Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, alterado pelo 
Despacho n.º 6851-A/2019, 31 de julho, mais 4 ações podem ser consideradas realizadas na 
dimensão científica pedagógica de todos os grupos de recrutamento o que acresce mais 71 
formandos com acesso a formação na dimensão científica pedagógica o que corresponde a 8% do 
total de docentes das escolas associadas e a 20% dos formandos que realizaram formação. 
 Relativamente ao desempenho dos formandos, os dados de avaliação mostram que foram 
obtidos 338 excelentes (98 %), 6 muito bons (2 %). 
 A frequência de formandos por agrupamento/escola está, de uma forma geral, em 
concordância com a sua dimensão. O referido Quadro I reflete, por um lado, entre parenteses, a 
dimensão do agrupamento tendo em conta os docentes que aí prestam serviço, e, por outro, a 
percentagem de docentes que frequentaram e concluíram formação. 

Note-se que existe um n.º de formandos, de algum significado (13,1 %), que frequentaram 
ações no CFAC, mas não se encontram ao serviço em escolas associadas, sendo que uma das 
explicações para esta realidade é tratarem-se de docentes que têm as suas residências num dos 
concelhos de abrangência do centro e outra é o interesse particular nas temáticas das ações de 
formação. 
 
 

Número de formandos por ação e por Agrupamento/ Escola 
Ações realizadas – Plano de Formação 2018/20, dados relativos ao ano escolar 2018/19. 

  
Nos Quadros II e III que se seguem demonstra-se a adesão de formandos por ação de 

formação e a participação dos formandos por agrupamento/ escola associado. Os quadros referem, 
ainda, a participação por género em cada uma das ações de formação e apenas se reporta às ações 
já concluídas, acreditadas pelo CCPFC e DGAE, e, portanto, dirigidas ao pessoal docente e não 
docente respetivamente. 
  

A notação numérica das ações tem correspondência com as designações das ações 
constantes no quadro IV (Formação Disponibilizada), que se encontra a seguir no presente 
relatório. 
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Quadro II - Número de formandos por ação e por Agrupamento/ Escola 
Ações realizadas – Plano de Formação de 2018/20. Dados do Ano Escolar 2018/19. 

Pessoal Docente 

AÇÃO 
N.º 

AEVV AEA AEMRN AEP AETB ESVV EPATV OUT. N.º/Ação 
Dest. 

F M F M F M F M F M F M F M F M   

2.1 1 0 7 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 b) 

2.2 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 16 b) 
3.1 10 0 0 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 19  
5.1 7 1 2 0 2 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 18 a) 

9 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 10  

10 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 a) 

13 2 2 3 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13  

14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1 0 2 0 13 a) 

24 10 3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18  

27.1 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 c) 

30 38 3 16 3 3 0 2 0 13 3 11 1 0 0 38 4 135  

37.1 3 0 3 0 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 a) 

38.1 4 2 1 2 1 1 0 2 3 2 1 1 0 0 0 1 21 b) 

38.2 1 0 3 0 3 0 3 1 0 1 3 1 0 0 0 0 16 b) 

 83 12 55 15 31 2 22 7 26 7 27 7 4 1 40 5 
344 

 

 95 70 33 29 33 34 5 45  
Alíneas a), b) e c) – verificar quadro IV 

 
 

Quadro III - Número de formandos por ação e por Agrupamento/ Escola 
Ações realizadas – Plano de Formação de 2018/20. Dados do Ano Escolar 2018/19. 

Pessoal Não Docente 

AÇÃO 
N.º 

AEVV AEA AEMRN AEP AETB ESVV EPATV OUT. N.º/Ação 
Dest. 

F M F M F M F M F M F M F M F M   

1 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13  

3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3  

4     (38.3) 2 1 2 1 2 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 0 16  

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 10  

 3 1 14 3 2  2  2 1 12 2     
42 

 

 4 17 2 2 3 14    

 

 
 

Formação disponibilizada em 2018/19 – Pessoal Docente 
Distribuição por grupos de recrutamento 

  
No Quadro IV encontram-se as ações, as modalidades de formação e os destinatários das 

mesmas, no que concerne à formação concretizada no período acima referido.  
 Relativamente à disponibilização de formação específica para os grupos de recrutamento, 
no relatório do ano transato (pg. 12, relatório 2017/18) dava-se conta de um conjunto de grupos de 
recrutamento para os quais não tem havido oferta específica, designadamente: 230 (CN e M), 240 
(EVT), 250 (EM), 410 (Fil.), 420 (G), 530 (ED.T) e 550 (INF). Destes grupos apenas o grupo de 
recrutamento de Filosofia, código 410, foi contemplado. Os demais grupos, com exceção do 250 e 
530, tem a oferta contemplada no plano 2018/20 e a sua concretização prevista para o ano escolar 
2019/20. 
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Quadro IV - Formação disponibilizada em 2018/19 – Pessoal Docente 
Distribuição por grupos de recrutamento 

N.º Designação da ação 
Modalidade 

Horas 
Destinatários 

2.1 
b) 

Diferenciação pedagógica: uma resposta para a 
diversidade na sala de aula 

Oficina 
25+25h 

Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

2.2 
b) 

Diferenciação pedagógica: uma resposta para a 
diversidade na sala de aula 

Oficina 
25+25h 

Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

3.1 Formação básica de socorrismo 
Curso 
25h 

Todos os grupos 
disciplinares 

5.1 
a) 

Da leitura à escrita criativa II – outro itinerário a 
(des)afiar 

Oficina 
25+25 

200,210,220, 
300 

9 
Oficina de Formação Educação em 
Empreendedorismo 

Oficina 
15h+15 

Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

10 
a) 

Aprendizagem da Matemática com Utilização de 
Recursos Tecnológicos HYPATIAMAT. 

Oficina 
25h+25h 

Ed. infância e docentes do 
1.º ciclo 

13 
A Biblioteca Escolar e a implementação 
de projetos de leitura no agrupamento 

Curso 
25h 

Ed. de infância, docentes 
do ensino básico e 
secundário e bibliotecários 

14 
a) 

A Lógica no novo programa de Filosofia de 10º 
ano 

Curso 
12h 

410 

24 
c) 

PRESSE- Programa Regional de Educação Sexual 
em Saúde Escolar 

Curso 
25h 

Professores dos Ensinos 
Básico e Secundário 

27.1 Metodologias e recursos para a Era Digital Móvel 
Oficina 

25h+25h 
Todos os grupos de 
recrutamento 

30 
 

III Jornadas das Bibliotecas 
Curso 
25h 

Todos os grupos de 
recrutamento 

37.1 
a) 

Orientações Curriculares para as Tecnologias da 
Informação e Comunicação no 1.º Ciclo E. Básico 

Oficina 
15+15 

110 

38.1 
b) 

Escola 360 – Sistema integrado de gestão dos 
processos de aluno desde a educação pré-escolar ao 
ensino secundário 

Curso 
25h 

Educadores de infância, 
docentes do ensino básico 
e secundário  

38.2 
b) 

Escola 360 – Sistema integrado de gestão dos 
processos de aluno desde a educação pré-
escolar ao ensino secundário 

Curso 
25h 

Educadores de infância, 
docentes do ensino básico 
e secundário  

a) A formação incide na dimensão científica e pedagógica, para efeitos previstos no artigo 9.º do Decreto-Lei 22/14, de 11 fevereiro. 
b) A formação incide na dimensão científica e pedagógica, para efeitos previstos no artigo 9.º do Decreto-Lei 22/14, de 11 fevereiro, ao abrigo do 

Despacho n.º 779/2019, de 18 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 6851-A/2019, 31 de julho. 
c) A formação incide na dimensão científica e pedagógica, para efeitos previstos no artigo 9.º do Decreto-Lei 22/14, de 11 fevereiro, ao abrigo do n.º 

3 do artigo 6.º da Portaria n.º 196-A/2010. 

 

Quadro V - Formação disponibilizada em 2018/19 – Pessoal Não Docente 

N.º Designação da ação 
Modalidade/ 

Horas 
Destinatários 

1 
Boas Práticas de Atendimento em contexto 
escolar. 

Curso 
15h 

AT e AO 

3 III Jornadas Interconcelhias 
Curso 
25h 

AO 
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4 
(38.3) 

Escola 360 – Sistema integrado de gestão dos 
processos de aluno desde a educação pré-
escolar ao ensino secundário 

Curso 
25h 

AT 

5 PRESSE para assistentes operacionais. 
Curso 
15 h 

AO 

 

Formação que releva para a dimensão científica e pedagógica  
 No registo abaixo encontram-se as horas de formação acreditada pelo CCPFC com relevância 
para a dimensão científica pedagógica em cada grupo de recrutamento e disponibilizada pelo CFAC 
no ano escolar 2018/19. 
 

100 110 

 80 
 

200 210 220 230 240 250 260 290 

50 50 50      
 

300 310 320 330 340 400 410 420 430 500 510 520 530 550 610 620 

50      12          
 

910 920 930 

   

 
 Como se constata no registo acima, 6 grupos de recrutamento foram contemplados com 
formação acreditada pelo CCPFC na dimensão científica e pedagógica (DCP). A esta formação 
acrescem 150 horas de formação na DCP provenientes de ações promovidas ao abrigo do Despacho 
n.º 779/2019, de 18 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 6851-A/2019, 31 de julho, e dirigida aos 
professores de todos os grupos dos ensino básico e secundário e sinalizada no Quadro IV com a 
alínea b). Refira-se ainda a promoção de 25 horas de formação, sinalizada com a alínea c), e 
realizada ao abrigo do n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 196-A/2010.  
 Para além da formação dirigida aos grupos e acima referida, promoveu-se formação para os 
docentes bibliotecários, num total de 50 horas, que, conforme estabelece o n.º 3 do artigo 15.º da 
Portaria 192/15, de 29 de junho, é, para os referidos docentes, incluída na dimensão científica e 
pedagógica.  
 

Avaliação da formação 
 A avaliação das ações de formação está prevista no artigo 3.º, do Despacho 4595/2015. A 
sua concretização recorre a diversos instrumentos, através dos quais se envolvem no processo de 
avaliação os formandos, formadores e o próprio CFAC.  

Instrumentos existentes: 

• Inquéritos iniciais (Anexo II) e finais (Anexo III) dirigidos aos formandos. Estes inquéritos 
são, no caso dos docentes, respondidos e submetidos online, mas para o pessoal não 
docente os inquéritos são respondidos em suporte de papel.  

• Memória/reflexão crítica final do formando. No presente documento o formando pode 
refletir sobre a qualidade do programa da ação, sobre a utilidade da ação para a sua 
prática profissional, sobre o desempenho do formador e sobre o apoio prestado pelo 
CFAC, nomeadamente na disponibilização de espaços e equipamentos, organização 
administrativa e materiais de apoio.  

• Relatório do formador que compreende a descrição da ação, o cumprimento dos 
objetivos, a avaliação do desempenho dos formandos e uma reflexão crítica sobre o 
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funcionamento, utilidade e organização da ação, bem como as metodologias usadas. 

• Parecer da consultoria de formação, que, com base no tratamento e análise dos dados 
recolhidos nos instrumentos atrás mencionados, produz uma avaliação global da ação de 
formação e emite um parecer qualitativo sobre a mesma. 

 A partir da análise e tratamento dos inquéritos finais respondidos pelos formandos, em 
todas as 14 ações de formação dirigidas ao pessoal docente, nota-se, genericamente, uma 
avaliação muito ou muitíssimo positiva nos diversos parâmetros tratados nos inquéritos, 
nomeadamente: interesse e utilidade das ações; organização da ação; apresentação da ação; 
razões do sucesso; desempenho do formador. 
 Cada um dos parâmetros foi avaliado segundo os seguintes critérios: 

Interesse e utilidade da ação 

• Contribuiu para competência científico-pedagógica 

• Conteúdos importantes para a prática pedagógica 

• Foi um local de reflexão sobre o tema 
Organização da ação 

• Metodologias e estratégias adequadas 

• Infraestruturas de apoio adequadas 

• Duração adequada aos objetivos 

• Materiais adequados e estruturados 

• Possibilitou reflexão e participação dos formandos 
Apresentação da ação 

• Formador demonstrou domínio conteúdos 

• Tempo para atendimento e superação dificuldades 

• Sistema de avaliação adequado 

• Recursos disponibilizados suficientes e úteis 
Razões do sucesso 

• Trabalho/competência do formador 

• Conteúdos e metodologias utilizadas 

• Pertinência e novidade do tema 

• Interesse e empenho dos formandos 

• Empenho e competência do CFAC 
Desempenho do formador 

• Competência científica 

• Competência pedagógica 

• Capacidade de relacionamento 
 Foram ainda tratados os níveis de satisfação em cada ação tendo em conta as expectativas 
iniciais (o que mais agradou e o que mais desagradou), bem como as mensagens dos formandos ao 
formador e ao CFAC. 
 Os dados da avaliação da formação encontram-se nos pareceres elaborados para cada uma 
das ações realizadas e que fazem parte deste relatório na Secção II de anexos. Ainda nesta secção 
encontra-se o tratamento estatístico dos parâmetros avaliados. 
 

 Ações de Curta Duração 
 A modalidade de Ações de Curta Duração (ACD) foi aprovada pelo Decreto-lei n.º 22/2015, 
de 11 de fevereiro. O Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, fixou o processo de reconhecimento 
e certificação das ACD, bem como a competência dos órgãos no processo. No RI do CFAC, artigo 
30.º a 36.º, estabelece-se o regulamento relativo ao reconhecimento das ACD. Neste processo de 
reconhecimento o conselho de diretores deliberou que na respetiva documentação deve constar o 
certificado do grau académico dos  formadores/dinamizadores das ACD (reunião de 07.02.2019, 
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Ata n.º 14). 
O artigo 36.º do RI estabelece que “será realizada anualmente, em reunião do Conselho de 

Diretores da Comissão Pedagógica, uma análise transversal da formação realizada nesta 
modalidade ao nível de todos os Agrupamentos/Escolas associado(a)s, tendo em vista a partilha de 
boas práticas e a potenciação plena desta modalidade de formação”.  
 Ao longo do período a que se reporta o presente relatório (ano escolar 2018/19), 
realizaram-se as ACD que constam do quadro VI. Nos referidos quadros encontram-se os dados 
relativos a: 

• Ações com reconhecimento realizadas na modalidade de ACD; 

• Formador(a) de cada uma das ACD;  

• Número horas certificadas/reconhecidas; 

• Destinatários; 

• Agrupamento/escola promotor; 

• Data da realização da ACD; 

• Data do reconhecimento/ ata do CD; 

• N.º de formandos. 
 

Quadro VI - Ações de Curta Duração 2018/19 
n.º Designação da Ação Formador H Destinat. Agrup. 

Escola  
Reconh. Início  Fim N.º form. 

F M 

1 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra 

Cardoso (D) 
4 h 

Prof. 
Educ. 

Especial e 
Microrred

e CFAC 

Escolas 
CFAC 

Ata 40-CP 
08.10.18  

03.09.18 
15h00 

03.09.18 
19h00 

14 2 

2 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra 

Cardoso (D) 
3 h 

Prof. de 
todos 

os Grupos 
AEP 

Ata 13-CD 
13.12.18 

06.09.18 
14h00 

06.09.18 
17h00 

66 22 

3 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra 

Cardoso (D) 
3 h 

Educador
es, Prof. 

do Agrup. 
de Escolas 

de Vila 
Verde e 

Escola de 
Música 

AEVV 
Ata 13-CD 
13.12.18 

07.09.18 
14h00 

 

07.09.18 
17h00 

170 39 

4 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra 

Cardoso (D) 
3 h 

Professor
es do 
Enino 

Básico e 
Secundári

o 

EPATV 
Ata 13-CD 
13.12.18 

 

24.09.18 
17h00 

 

24.09.182
20h00 

19 11 

5 

Um ensino e uma educação mais 
eficazes no âmbito das leis de 

n.ºs 149/1999, de 1 de 
setembro, e 51/2012, de cinco 

setembro. 

Mª Beatriz 
Santos(M) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AEVV 
Ata 13-CD 
13.12.18 

10.10.18 
16h30 

10.10.18 
19h30 

39 7 

6 

O E-twinning como plataforma 
promotora do trabalho 

colaborativo e de aprendizagens 
por projeto. 

Teresa 
Lacerda (M) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AEVV 
Ata 13-CD 
13.12.18 

24.10.18 
16h30 

24.10.18 
19h30 

20 5 

7 
Software TICO-tabuleiros 

interativos de comunicação. 

Alda Maria 
Lopes (M) 

 
3 h Grupo 910 AEVV 

Ata 13-CD 
13.12.18 

07.11.18 
16h30 

07.11.18 
19h30 

9 1 

8 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática. 
Sandra 

Cardoso (D) 
3 h 

Professor
es da 
Escola 

Secundári
a de Vila 

ESVV 
Ata 13-CD 
13.12.18 

5.12.18 
15h00 

 

5.12.18 
18h00 

64 19 
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Verde 

9 
Violência no Namoro: como 

intervir na Escola e na Sala de 
Aula 

Miguel Morais 
Joana 

Miranda (M) 
3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AEP 
Ata 14-CD 
07.02.19 

20.12.19 
10h00 

20.12.19 
13h00 

45 8 

10 
Reflexão e discussão sobre 

estratégias de aprendizagem 
ativa 

Ana Paula 
Alves (D), 
Mª Lúcia 

Pinheiro (M) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

ESVV/ 
DGE 

Ata 14-CD 
07.02.19 

16.01.19 
14h30 

16.01.19 
17h30 

14 2 

11 Para uma Educação Inclusiva… 
Filomena 

Pereira (M) 
3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

CFAC/ES
VV 

Ata 14-CD 
07.02.19 

23.01.19 
14h45 

23.01.19 
17h45 

68 
 
 

8 

12 
Colaboração e partilha utilizando 

projectos e Twinning 

António 
Vasconcelos 

(M) 
3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AEP 
Ata 14-CD 
07.02.19 

24.01.19 
10h00 

24.01.19 
13h00 

13 1 

13 DAC: Uma Opção Curricular 
Sandra 

Cardoso (D) 
Isolina Frade 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

CFAC/ES
VV 

Ata 14-CD 
07.02.19 

16.01.19 
14h45 

16.01.19 
17h45 

30 9 

14 
Regulamento Geral de Proteção 

de Dados 
Ana Coimbra 

(M) 
6 h 

Professor
es da 
ESVV 

ESVV 
Ata 15-CD 
21.03.19 

12.10.18 
10h00 
13h00 

17.10.18 
14h00 
17h00 

8 5 

15 
Autonomia e flexibilidade em 

Ação 

Sandra 
Cardoso (D) 

Adelino 
Calado 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

CFAC/ 
ESVV 

Ata 15-CD 
21.03.19 

20.02.19 
15h00 

20.02.19 
18h00 

47 7 

16 
Observação de aulas interpares 

e profissionalidade docente 
Mª Alfredo 
Lopes (D) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AEP 
Ata 15-CD 
21.03.19 

27.02.19 27.02.19 

15  

17 
Diferenciação pedagógica no 
combate ao sucesso escolar 

Sandra 
Cardoso (D) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

ESVV 
Ata 15-CD 
21.03.19 

28.02.19 
15h00 

28.02.19 
18h00 

15 3 

18 Avaliação para as aprendizagens 
Antonieta 

Lima 
Ferreira(M) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

CFAC/ 
ESVV 

Ata 15-CD 
21.03.19 

13.03.19 
15h00 

13.03.19 
18h00 

70 16 

19 
Robótica e Programação no Pré-

escolar 

Carlos Miguel 
Pereira de 
Sousa(M) 

3 h 
100 
Pré-

Escolar 
AEMRN 

Ata 15-CD 
21.03.19 

13.03.19 
16h00 

13.03.19 
19h00 

16  

20 Cidadania e Desenvolvimento 
Maria José 
Neves (M) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

CFAC/ 
ESVV 

Ata 16-CD 
28.05.19 

27.03.19 
15h00 

27.03.19 
18h00 

43 7 

21 
DAC –Uma estratégia 

pedagógica ao abrigo do DL 
55/2018 

Ana Medeiros 
(M) 

3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AEA 
Ata 15-CD 
28.05.19 

24.04.19 
14h30 

24.04.19 
17h30 

16 
 
 

4 

22 Sucesso Escolar – Um desafio! 

Paula Teles 
(M), Marília 

Rodrigues(M), 
Ana 

Peixoto(M), 
Gabriela 

Machado(M) 

4 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

AETB 
Ata 18-CD 
22.07.19 

11.04.19 
14h00 

11.04.19 
18h00 

40 6 

23 
Um diálogo entre as 

neurociências e a educação. 
Paula Teles 

(M) 
6 h 

Pré 
Escolar,1.
º ciclo e 
técnicos 

especializ
ados 

AETB 
Ata 18-CD 
22.07.19 

12.04.19 
9h00 

12.04.19 
16h00 

18 5 

24 
Colaborar online com o Google 

Drive 
Luís Valente 

(D) 
3 h 

Todos os 
grupos de 
recrutame

nto 

CFAC 
Ata 18-CD 
22.07.19 

30.05.19 
18h00 

30.05.19 
21h00 

27 2 
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Como se pode constatar no quadro VI, ao longo do ano escolar 2018/19 realizaram-se 24 

ACD: 2 promovidas pelo CFAC, 1 pelo AEA, 1 pelo AEMRN, 4 pelo AEP, 4 pelo AEVV, 3 pela ESVV, 1 
pela ESVV/DGE, 5 pelo CFAC/ESVV, 2 pelo AETB, e 1 pela EPATV. Para cada uma foi solicitado, pelos 
diretores dos respetivos agrupamentos, o reconhecimento nos termos do artigo 5.º do Despacho 
5741/2015, de 29 de maio, tendo-se assim configurado como ações de curta duração. 
Relativamente às ACD constantes do Quadro VI, todos os pedidos de reconhecimento mereceram 
despacho favorável do conselho de diretores do CFAC.  
 A relevância de cada uma das ACD para efeitos do ECD, nomeadamente no que concerne à 
progressão na carreira docente, foi também estabelecida e consta da ata da reunião onde se 
produziu o respetivo despacho de reconhecimento. 
 O conselho de diretores reconheceu a qualidade das ACD, que está muito associada à 
qualidade dos 28 palestrantes envolvidos, sendo 11 portadores de doutoramento e  17 de 
mestrado. 

Em todas as ações participaram 1075 docentes. Este é um número elevado de formandos e 
que representa um grande aumento em relação ao ano transato, pois registaram-se mais de 100% 
de formandos do que no ano de 2017/18.  
 

Outra formação acreditada/ reconhecida 
Cidadania e Desenvolvimento 
Formação promovida pela Direção Geral de Educação (DGE), que decorreu no CF Braga Sul 

no 1.º Período de 2018/19. Na  formação participaram os coordenadores da cidadania e 
desenvolvimento das escolas, a saber: Cidália Painço (ESVV); Conceição Maia (AEMRN); Daniel 
Ribeiro (AEA); Lúcia Lopes (EPATV); Nuno Cláudio e Almeida (AEP); Cristina Martins (AETB); e Ana 
Pereira (AEVV). 

Plano de formação no âmbito da avaliação da aprendizagem 
Foram propostas para integrar este Plano as docentes Sandra Oliveira Cardoso e Isabel 

Maria de Sousa Lezón. 
Formação de formadores no âmbito do Apoio Tutorial Específico (Despacho Normativo 10-

B/2018) 
Para esta formação promovida pela DGE e pela Escola de Psicologia da UM foram propostas 

para a frequentar Laurentina Santos  e Susana Gomes, respetivamente professora do grupo 400 e 
Psicóloga, ambas da Escola Secundária de Vila Verde. 
 

Execução do Plano de Formação – Pessoal Não Docente 
 A oferta de formação para pessoal não docente sofreu um incremento no presente ano 
escolar. Conforme se pode verificar no Quadro V, foram concluídos quatro cursos de formação, 
acreditados pela Direção Geral de Administração Escolar, num total de 80 horas.  

A formação teve como destinatários assistentes operacionais (40 horas), assistentes 
técnicos (25 horas) e assistentes operacionais e técnicos (15 horas). 
 Tendo em devida conta que alguns agrupamentos se encontram em associação com o 
município no que aos quadros do pessoal não docente diz respeito, alguma da formação 
frequentada por assistentes operacionais é da iniciativa do respetivo município. Este relatório, 
contudo, apenas trata a formação da iniciativa do CFAC e dos respetivos agrupamentos/ escolas. 
 A participação por agrupamento/escola e por género apresenta-se no quadro III (pg. 11). 
 Da análise às respostas apresentadas pelos formandos nos inquéritos finais (anexo IV) 
constata-se que a avaliação nos parâmetros: interesse e utilidade da ação; organização da ação da 

         886 189 

         1075 
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formação; apresentação da ação e concretização das expectativas, mereceram por parte de mais 
de 80% dos formandos uma apreciação com concordo parcialmente ou concordo totalmente. 
 Também no parâmetro responsabilidade do sucesso da ação, mais de 80% dos formandos 
atribuiu uma apreciação muito positiva aos formadores, aos conteúdos e às temáticas das ações. 
 Finalmente, o trabalho dos formadores foi reconhecido com uma apreciação muito positiva 
por mais de 95% dos formandos nas vertentes científica, pedagógica e relacionamento. 
 

Gestão da Bolsa de Avaliadores Externos 
 No presente ano requereram observação de aulas 42 docentes, assim distribuídos pelos 
agrupamentos/escola associados: 10 do AEA, 5 do AEMRN, 7 do AEP, 6 do AETB, 10 do AEVV, e 4 da 
ESVV. Para estes avaliados foram mobilizados 23 avaliadores externos, sendo: 3 do AEA, 5 do AEP, 2 
AEMRN,  2 do AETB, 5 do AEVV, 5 da ESVV e 1 da Escola de Música da Gulbenkian. 

Relativamente à distribuição dos avaliadores externos, foi apresentada à Comissão 
Pedagógica (CP) uma proposta que foi apreciada, votada e aprovada por unanimidade na reunião 
da CP em 08.10.2018. Na respetiva ata ficou registado todo o processo de designação dos 
avaliadores. 

Nas reuniões do conselho de diretores, em 13.12.2018 e 07.02.2019, procedeu-se a 
ajustamentos na distribuição dos avaliadores, tendo esta proposta final sido aprovada por 
unanimidade. 

Dos 10 avaliadores externos propostos para formação inicial, em Braga, em 24 de setembro 
de 2018, nove frequentaram as sessões de trabalho promovidas pela DGAE.   

Na segunda fase de formação foram propostos mais 10 avaliadores externos que ainda não 
haviam frequentado formação no âmbito da avaliação externa. Destes, 8 frequentaram a formação 
promovida pela equipa EPIF da DGAE, que teve lugar no dia 11 de dezembro, na Escola Secundária 
José Estevão, em Aveiro. 
 

Elaboração do plano de formação para 2018/2020 
De acordo com o disposto no artigo 19.º do RI, o plano de formação (PF) é “concebido, 

coordenado, e gerido pelo diretor do CFAC” e “as linhas orientadoras e as prioridades para a 
elaboração do PF são definidas pela SFM”. Neste sentido, a SFM fixou um calendário para as várias 
fases da elaboração do plano de formação, nomeadamente tendo em vista respeitar o disposto no 
n.º 3 do artigo 19.º do RI. 

O ano escolar 2018/19 corresponde ao 1.º ano do plano em vigor, cuja vigência termina no 
ano escolar 2019/20. 

Como havia sido referido no relatório de 207/18, pg. 18, aquando da aprovação do Plano 
2018/20, foi salvaguardada a possibilidade de ao longo da vigência do Plano de Formação poderem 
ser introduzidas alterações tendo em conta a eventual abertura de nova candidatura ao POCH e as 
orientações da tutela no que concerne à implementação das novas políticas educativas. Assim, 
conforme previsto, ao longo de 2018/19, foram introduzidas novas ações de formação, tendo 
algumas delas integrado a referida candidatura. 
  

Candidatura ao POCH 
Inicialmente prevista para ser lançada no final do ano civil de 2018, o aviso de candidatura 

acabou por ser publicado em 18 de junho de 2019.  
A candidatura apresentada pelo CFAC aos fundos europeus para financiamento da formação, 

cuja apresentação se subordinou ao AVISO n.º POCH-67-2019-07 e foi submetida em 05.08.2019, viu 
todos os  cursos propostos aprovados, com exceção do curso 8 por não se encontrar com data de 

validade. A análise de mérito recebeu a cotação de 69,0%. No que toca à análise financeira, 
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foram aprovados €75092,75, que corresponde a 97,73% do total submetido. A aprovação verificou-
se apenas em 21.11.2019, quando o referido aviso estabelecia que se devia verificar até 60 dias úteis 
após a submissão.  

Este atraso na referida aprovação condicionou de forma evidente a execução do plano de 
formação em 2018/19, tendo muitas das ações sido deferidas para o ano letivo 2019/20. 

O plano submetido a financiamento continha 28 ações e 31 turmas, tendo algumas ações sido 
recuperadas conforme está previsto no ponto 9.3 do Aviso (elegibilidade compreendida entre os 120 
dias úteis anteriores ao Aviso), e, portanto, encontram-se concluídas. 

A finalizar, refira-se que o financiamento proporcionou maior capacidade para uma oferta 
mais diversificada de formação que permitiu ir ao encontro das necessidades dos docentes e das 
escolas. 

 

Parcerias/ Protocolos 
 As parcerias são uma forma de se criarem sinergias em benefício da comunidade que é 
servida pelo CFAC, sem as quais, nomeadamente, a sua oferta formativa seria mais pobre tanto a 
nível da quantidade como da diversidade da formação. 
 Na reunião do CD de 13.12.2018, foi apresentado aos membros do conselho o protocolo 
firmados com a Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática (APEFP). Tendo em conta os seu 
objeto, o CD deu a sua aprovação aos mesmos ao abrigo do disposto na alínea (i), 14.º, DL 
127/2015). 

Este protocolo tem como principal objetivo o recrutamento de formadores para a 
dinamização de formação destinada aos professores do grupo de recrutamento de Filosofia de 
código 410, grupo este identificado como deficitário em oferta formativa. 
 

Plano de formação 2018/19 
 O plano de formação de 2019/20 corresponde ao segundo ano do plano 2018/20 que se 
encontra em vigor. Este plano beneficiará da execução da candidatura ao POCH, e por esse motivo 
corresponderá ao maior volume de formação a executar no âmbito do Plano 2018/20.  
  

Avaliação do Desempenho do CFAC 2018/2019 
 Fazendo uma análise quantitativa dos dados obtidos, através dos questionários 
disponibilizados aos formandos no final de cada uma das ações dinamizadas/promovidas pelo 
CFAC, podemos constatar que a maioria refere como ponto forte dos serviços CFAC a divulgação 
das ações e atividades do centro, sendo que a organização das ações (materiais e espaços) e o 
acompanhamento do processo formativo também são considerados pontos de destaque. 
 A análise de cada ação permite perceber que as opiniões, embora com algumas diferenças 
de ação para ação, convergem todas no mesmo sentido quando se trata de avaliar desempenho 
dos serviços do CFAC: em primeiro lugar destaca-se a capacidade de divulgação das ações, seguida 
de uma boa organização dos espaços e materiais das mesmas e um bom acompanhamento dos 
processos formativos. 
 Os formadores chamados a avaliar os serviços do CFAC, evidenciam uma satisfação plena 
com os serviços e apoio prestado.  

O resumo e o tratamento dos dados encontram-se pormenorizadamente analisados na 
secção II. 
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Conclusão 
 
 O período a que se reporta o presente relatório fica marcado pela segunda candidatura aos 

fundos europeus para financiamento da formação. A candidatura ao POCH acabou por condicionar 

positivamente a construção do plano de formação, pois o financiamento ao mobilizar recursos 

financeiros potenciou a diversidade de formadores e formação, permitindo dar resposta às 

necessidades identificadas pelas escolas associadas ao CFAC. 

 Se esta conjuntura pode ser considerada globalmente positiva, não podemos deixar de 

referir algumas particularidades que representaram constrangimentos ao normal desenvolvimento 

da execução das ações. Estão neste caso o atraso na publicação do Aviso e no  despacho de decisão 

de aprovação da candidatura e, bem assim,  a burocracia e as dúvidas que se colocaram na 

execução da mesma. Disto resultou um desequilíbrio na execução do Plano 2018/20, sendo que no 

primeiro ano (2018/19) só se realizaram 14 ações, ficando as restantes para serem executadas em 

2019/20. 

 Dirigindo o foco para a formação executada, constata-se que a mesma sofreu, em relação a 

2017/18, um incremento em número de ações dirigidas ao PND. Já o número de  ações acreditadas 

pelo CCPFC dirigidas ao PD sofreu uma diminuição relativamente ao ano transato, mas largamente 

compensada pelo grande número de ACD realizadas e que foram orientadas sobretudo para a 

implementação dos Decretos-lei 55/2018 e 54/2018. Merece uma particular nota de destaque a 

realização do Ciclo de Conferências Temáticas – AFC/CFAC, realizadas com a colaboração da Escola 

Secundária de Vila Verde. 

 Fora do âmbito da formação, mas concorrendo para ela, refira-se, por último, a 

disponibilização da nova página e as alterações verificadas na composição dos órgãos de gestão do 

CFAC em consequência de alterações nos órgãos de gestão das escolas associadas. 
  

  

 Vila Verde, 30 de dezembro de 2019. 

 

O Diretor do Centro de Formação do Alto Cávado 

 

 

 

 

(António Amaro) 

 
 
 
 

 
 
 
 



Relatório de Atividades Centro de Formação do Alto Cávado 2018-2019                   22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secção I: Anexos – Plano de Formação



23 
 

… 

PESSOAL DOCENTE 

N.º Designação da Ação Formador Modalidade Destinatários 
Agrupamento 

/Escola 
Acreditaçã

o/ validade 
Início Fim 

N.º form. Avaliação 

F M E MB B R 

2.1 

Diferenciação pedagógica: uma 

resposta para a diversidade na sala 

de aula 

Sandra Cardoso 

 
Oficina 
25+25h 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-
91561/17 
21.03.2020 

6.4.19 21.6.19 14 4 18    

2.2 

Diferenciação pedagógica: uma 

resposta para a diversidade na sala 

de aula 

Sandra Cardoso 

 
Oficina 
25+25h 

Professores dos 

Ensinos Básico e 

Secundário 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-
91561/17 
21.03.2020 

15.3.19 28.6.19 13 3 16    

3.1 Formação básica de socorrismo Manuel Rodrigues 
Curso 

25h 

Todos os grupos 

disciplinares 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-

102238/19 
27.12.21 

30.4.19 18.06.19 18 1 19    

5.1 

a) 

Da leitura à escrita criativa II – 

outro itinerário a (des)afiar 
Ana Magalhães 

Oficina 

25+25 

200,210,220, 

300 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-

102781/19, 
26.02.22 

03.04.19 28.5.19 16 2 18    

9 
Oficina de Formação Educação em 

Empreendedorismo 

Joana Oliveira 

Ana Rita Barroso 

Oficina 
15h 

Professores dos 
Ensinos Básico e 

Secundário 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC- 

93302/17 
18.1.2019 

15.11.18 

 

 

27.5.19 
8 2 10    

10 

 

a) 

Aprendizagem da Matemática com 

Utilização de Recursos Tecnológicos 

HYPATIAMAT. 

Ricardo Manuel 
Neves Pinto 

José Maria Martins 

Oficina 
25h+25h 

Educ. infância e 
docentes do 1.º 

ciclo 

Escolas 
CFAC 

CCPFC/ACC-
93653/18 

13.10.18 25.5.19 7 1 8    

13 

A Biblioteca Escolar e a 
implementação 
de projetos de leitura no 
agrupamento 

Fernanda Freitas 
Curso 
25h 

Educ. de infância, 

docentes do ensino 
básico e secundário 

e bibliotecários 

Escolas 
CFAC 

CCPFC/ACC-
93863/18 

05.4.20 
11.3. 19 03.6.19 10 3 13    

14 

a) 

A Lógica no novo programa de 

Filosofia de 10º ano 

Luís Filipe S. 

Veríssimo 

Curso 
12h 

410 
Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-
93881/18 

08.3.19 09.3.19 11 2 13    

24 
PRESSE- Programa Regional de 

Educação Sexual em Saúde Escolar 

José Pinto 

Manuela Lima 

Tânia Santana 
Fernanda Costa 

Fernanda Gonçalves 

Curso 
25h 

1º, 2º, 3º e Sec. 
Escolas 
CFAC 

CCPFC/ACC 
-85505/16 

09.01.19 06.5.19 13 5 18    

27.1 
Metodologias e recursos para a Era 

Digital Móvel 

Adelina Moura 
(Colaboradora do Plano 

Nacional de Leitura 

2027) 

Oficina 

25h+25h 

Todos os grupos 

de recrutamento 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC

-93862/18 
28.11.19 

13.02.19 29.5.19 14 5 14 5   

30 

 
III Jornadas das Bibliotecas Fernanda Freitas 

Curso 
25h 

Todos os grupos 
de recrutamento 

Escolas 
CFAC 

Para 
acreditação 

12.7.19 14.7.19 121 14     

37.1 

a) 

Orientações Curriculares para as 

Tecnologias da Informação e 

Comunicação no 1.º Ciclo do Ensino 

Básico 

Judite Oliveira 
Oficina 

15+15 
110 

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-
103182/19 

27.12.21 
02.5.19 06.6.19 20  20    

38.1 

Escola 360 – Sistema integrado de 

gestão dos processos de aluno desde 

a educação pré-escolar ao ensino 

secundário 

Vítor Cardoso 
Anabela Alves 

Curso 
25h 

Edu. de Infância,  

docentes ensino 
básico e 

secundário  

Escolas 
CFAC 

CCPFC/ACC-
102982/19 

09.5.19 21.6.19 10 11 21    
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38.2 

Escola 360 – Sistema integrado de 

gestão dos processos de aluno 

desde a educação pré-escolar ao 

ensino secundário 

Vítor Cardoso 
Ana bela Alves 

Curso 

25h 

Edu. de Infância,  
docentes ensino 

básico e 

secundário  

Escolas 

CFAC 

CCPFC/ACC-
102982/19 

08.5.19 21.6.19 10 6 15 1   

PESSOAL DOCENTE - AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO 

N.º Designação da Ação Formador Modalidade Destinatários 
Agrup./ 

Escola 
Reconh. Início Fim N.º form. Avaliação 

1 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra Cardoso 4 horas 

Prof. Educ. 

Especial e 

Microrrede 
CFAC 

Escolas 

CFAC 

08.10.18 

CP 

03.09.18 

15h00 

03.09.18 

19h00 
16 

 

2 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra Cardoso 3 horas 

Prof. de todos 

os Grupos 
AEP 13.12.18 

06.09.18 

14h00 

06.09.18 

17h00 
88 

 

3 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra Cardoso 3 horas 

Educadores, 

Prof. do Agrup. 

de Escolas de 
Vila Verde e 

Escola de Música 

CFAC/AEV

V 
13.12.18 

07.09.18 

14h00 
 

07.09.18 

17h00 
209 

 

4 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática 
Sandra Cardoso 3 horas 

Professores do 

Enino Básico e 

Secundário 

EPATV 
13.12.18 

 

24.09.18 

17h00 

 

24.09.182

20h00 
30 

 

5 

Um ensino e uma educação mais 

eficazes no âmbito das leis de n.ºs 

149/1999, de 1 de setembro, e 

51/2012, de cinco setembro. 

Mª Beatriz Santos 3 Horas 
Todos os grupos 

de recrutamento 
AEVV 13.12.18 

10.10.18 

16h30 

10.10.18 

19h30 
46 

 

6 

O E-twinning como plataforma 

promotora do trabalho 

colaborativo e de aprendizagens 

por projeto. 

Teresa Lacerda 3 Horas 
Todos os grupos 

de recrutamento 
AEVV 13.12.18 

24.10.18 

16h30 

24.10.18 

19h30 
25 

 

7 
Software TICO-tabuleiros 

interativos de comunicação. 

Alda Maria Lopes 

 
3 Horas Grupo 910 AEVV 13.12.18 

07.11.18 

16h30 

07.11.18 

19h30 
10 

 

8 
Para uma Educação Inclusiva: da 

teoria à prática. 
Sandra Cardoso 3 horas 

Professores da 

Escola 

Secundária de 
Vila Verde 

ESVV 13.12.18 

5.12.18 

15h00 
 

5.12.18 

18h00 
83 

 

9 

Violência no Namoro: como 

intervir na Escola e na Sala de 

Aula 

Miguel Morais 

Joana Miranda 
3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 
AEP 07.02.19 

20.12.19 

10h00 

20.12.19 

13h00 

53  

10 
Reflexão e discussão sobre 

estratégias de aprendizagem ativa 

Ana Paula Alves 

Mª Lúcia Pinheiro 
3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 

ESVV/ 

DGE 
07.02.19 

16.01.19 

14h30 

16.01.19 

17h30 

16  

11 Para uma Educação Inclusiva… Filomena Pereira 3 horas 
Todos os grupos 

de recrutamento 

CFAC/ESV

V 
07.02.19 

23.01.19 

14h45 

23.01.19 

17h45 

76  



25 
 

12 
Colaboração e partilha utilizando 

projectos e Twinning 

António 

Vasconcelos 
3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 
AEP 07.02.19 

24.01.19 

10h00 

24.01.19 

13h00 

14  

13 DAC: Uma Opção Curricular 
Sandra Cardoso 

Isolina Frade 
3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 

CFAC/ESV

V 
07.02.19 

16.01.19 

14h45 

16.01.19 

17h45 

37  

14 
Regulamento Geral de Proteção 

de Dados 
Ana Coimbra 6 horas 

Professores da 

ESVV 
ESVV 21.03.19 

12.10.18 

10h00 

13h00 

17.10.18 

14h00 

17h00 

14  

15 
Autonomia e flexibilidade em 

Ação 

Sandra Cardoso 
Adelino Calado 

3 horas 
Todos os grupos 
de recrutamento 

ESVV 21.03.19 
20.02.19 
15h00 

20.02.19 
18h00 

54  

16 
Observação de aulas interpares e 

profissionalidade docente 
Mª Alfredo Lopes 3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 
AEP 21.03.19 27.02.19 27.02.19 

15  

17 
Diferenciação pedagógica no 

combate ao sucesso escolar 
Sandra Cardoso 3 horas 

Todos os grupos 
de recrutamento 

ESVV 21.03.19 
28.02.19 
15h00 

28.02.19 
18h00 

18  

18 Avaliação para as aprendizagens 
Antonieta Lima 

Ferreira 
3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 
ESVV 21.03.19 

13.03.19 

15h00 

13.03.19 

18h00 
86  

19 
Robótica e Progamação no Pré-

escolar 

Carlos Miguel 

Pereira de Sousa 
3 horas 

100 

Pré-Escolar 
AEMRN 21.03.19 

13.03.19 

16h00 

13.03.19 

19h00 

 

16 
 

20 Cidadania e Desenvolvimento Maria José Neves 3 horas 
Todos os grupos 
de recrutamento 

ESVV 28.05.19 
27.03.19 
15h00 

27.03.19 
18h00 

50  

21 
DAC –Uma estratégia pedagócia 

ao abrigo do DL 55/2018 
Ana Medeiros 3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 
AEA 28.05.19 

24.04.19 

14h30 

24.04.19 

17h30 
20  

22 Sucesso Escolar – Um desafio! 

Paula Teles, 

Marília Rodrigues, 
Ana Peixoto, 

Gabriela Machado 

4 horas 
Todos os grupos 
de recrutamento 

AETB 27.07.19 
11.04.19 
14h00 

11.04.19 
18h00 

46  

23 
Um diálogo entre as 

neurociências e a educação. 
Paula Teles 6 horas 

Pré Escolar,1.º 

ciclo e técnicos 

especializados 

AETB 27.07.19 
12.04.19 

9h00 

12.04.19 

16h00 
23  

24 
Colaborar online com o Google 

Drive 
Luís Valente 3 horas 

Todos os grupos 

de recrutamento 
CFAC 27.07.19 

30.05.19 

18h00 

30.05.19 

21h00 
29  
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PESSOAL NÃO DOCENTE 

N.º Designação da Ação Formador Modalidade Destinatários 
Agrup./ 

Escola 

Acreditaçã

o/ validade 
Início Fim N.º form. Avaliação 

1 
Boas Práticas de Atendimento em 

contexto escolar. 

Elisabete Cunha 
Rita Castro 

Curso AT e AO AEA 
Registo: 
DGAE/ 

01-28/16 

30.11.18 20.12.18 11 2     

2 
A Escola Inclusiva: saber mais, 

para fazer melhor 
Sandra Macedo 

Curso 
15 horas 

Psicólogos  
DGAE/ 

142/2018 
11/10/19 12/10/19 17 0     

3 III Jornadas Interconcelhias Fernanda Freitas  AO Todos 
DGAE/ 
321/19 

12.07.19 14.07.19 3      

4 

(38.3

) 

Escola 360 – Sistema integrado de 

gestão dos processos de aluno 

desde a educação pré-escolar ao 

ensino secundário 

Vítor Cardoso 
Anabela Alves 

Curso 

25h 
AT CFAC 

DGAE/ 

257/2019 
16.5.19 21.6.19 13 3     

5 PRESSE 
Maria do Céu 
Morais 

 AO ESVV 
DGAE/ 

108/2018 
8.4.19 10.4.19 8 2     

6 
“Formação Básica de 

Socorrismo” 

Fernanda Gonçalves 
Manuel Rodrigues 

 AT e AO AEMRN 
Registo: 

DGAE/01-14/15 
        

OUTRA FORMAÇÃO 

N.º Designação da Ação Formador Modalidade Destinatários 
Agrup./ 

Escola 

Acreditaçã

o/ validade 
Início Fim Observações 

 Formação de Formadores: E360 DGEEC  
Vitor Cardoso 
Ana Bela Alves 

AEA 

ESVV 
 26/11/18 27/11/18 Ação a decorrer no CF de Sá de Miranda 

1 Cidadania e Desenvolvimento 
DGE 

Francisco 
 

Responsáveis 
dos 

agrupamentos/ 
escolas 

    

Formação que decorreu no CF Braga Sul, 

onde participaram os coordenadores das 

escolas da cidadania e desenvolvimento: 
Cidália Painço (ESVV); Conceição Maia 

(AEMRN); Daniel Ribeiro (AEA); Lúcia 

Lopes (EPATV); Nuno (AEP); Cristina 

Martins (AETB); Ana Pereira (AEVV) 

2 
Plano de formação no âmbito da 

avaliação da aprendizagem 
DGE       

Foram propostas para integrar este Plano as 

docentes Sandra Oliveira Cardoso e Isabel 
Maria de Sousa Lezón. Email enviado em 

20.2.2019 para dsdc@dge.mec.pt 

3 

Formação de formadores no 

âmbito do Apoio Tutorial 

Específico (Despacho Normativo 

10-B/2018) 

- Curso Mentor 

DGE/ Escola de 
Psicologia da UM 

 

Laurentina 
Santos 

 
Susana Gomes 

ESVV    

Foram propostas para frequentar esta 

formação, através de email enviado, em 

4.3.19, para dseeas@dge.mec.pt, as 

formandas: Laurentina Santos e Susana 
Gomes (SPO). Enviado email para 

dseeas@dge.mec.pt, em 2.5.19, a informar 

da disponibilidade das formandas para 

participar e a enviar declarações de dados. 

mailto:dseeas@dge.mec.pt
mailto:dseeas@dge.mec.pt
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Secção II: Anexos – Novos Instrumentos de Gestão 

 
1. Ficha de inscrição em ação de formação para pessoal 

docente (PD); 
 

2. Ficha de inscrição em ação de formação para pessoal não 
docente (PND); 

 
3. Relatório/Reflexão do Formando CFAC PD – OFICINA; 

 
4. Relatório/Reflexão do Formando CFAC PD – CURSO; 

 
5. Relatório/Reflexão do Formando CFAC PND – CURSO; 

 
6. Relatório Final do Formador CFAC PD – PESSOAL DOCENTE; 

 
7. Relatório Final do Formador CFAC PND – PESSOAL NÃO 

DOCENTE. 
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ANEXO 1. Ficha de inscrição em ação de formação para pessoal docente (PD): 
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ANEXO 2. Ficha de inscrição em ação de formação para pessoal não docente (PND): 
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ANEXO 3. Relatório/Reflexão do Formando CFAC PD – OFICINA: 
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ANEXO 4. Relatório/Reflexão do Formando CFAC PD – CURSO: 
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ANEXO 5. Relatório/Reflexão do Formando CFAC PND – CURSO: 
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ANEXO 6. Relatório Final do Formador CFAC PD – PESSOAL DOCENTE: 
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ANEXO 7. Relatório Final do Formador CFAC PND – PESSOAL NÃO DOCENTE: 
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Secção III: Anexos - Consultoria 

 
1. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CFAC 2018/19 
 
 
2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO CFAC 2018/2019 
 
 
3. PARECERES DA CONSULTORIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO 

DO ALTO CÁVADO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DECORRIDAS 
NO ANO LETIVO 2018/19 
 

4. RELATÓRIO DA ATIVIDADE NO ÂMBITO DA AUTONOMIA E 
FLEXIBILIDADE CURRICULAR 
 

5. PLANO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDO COM E NAS 
ESCOLAS ASSOCIADAS DO CFAC 
 

6. ESTATÍSTICA DO ACOMPANHAMENTO AFC DO CFAC 
DESENVOLVIDO EM 18/19 
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ANEXO 1. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES CFAC 2018/19 
 

Introdução 

O relatório da atividade desenvolvida ao longo do ano escolar 2018/19 pelo Centro de Formação 

do Alto Cávado (CFAC), (Decreto Lei 127/2015, de 7 de julho), foi elaborado pela Secção de Formação e 

Monitorização (SFM), (n.º 11 do artigo 11.º mesmo diploma). Está previsto que o supracitado relatório 

faça referência, entre outros assuntos, à avaliação da formação concretizada. Esta avaliação das ações de 

formação está prevista no artigo 3.º, do Despacho nº 4595/2015. Neste processo estão envolvidos 

diversos recursos/ instrumentos que têm como principal objetivo recolher dados sobre o funcionamento 

das ações, o desempenho dos formadores, o seu impacto nos formandos e o próprio desempenho do 

CFAC; a saber: 

• Inquéritos online dirigidos aos formandos no início e no final de cada ação, no sentido de 

perceber as expectativas iniciais e a avaliação final que fazem da ação frequentada;  

• Memórias/reflexões críticas finais dos formandos, com o objetivo de conhecer a qualidade do 

programa da ação, a utilidade da ação para a prática profissional, o desempenho do formador 

e o apoio prestado pelo CFAC, nomeadamente na disponibilização de espaços e 

equipamentos, organização administrativa e materiais de apoio; 

• Relatórios dos formadores com uma descrição da ação, o cumprimento dos objetivos, a 

avaliação do desempenho dos formandos, e uma reflexão crítica sobre o funcionamento, 

utilidade e organização da ação, bem como as metodologias usadas; 

• Os Pareceres da consultoria de formação, que, com base no tratamento e análise dos dados 

recolhidos nos instrumentos atrás mencionados, produzem uma avaliação global de cada 

ação de formação e emitem, em simultâneo, um parecer qualitativo sobre a mesma. 

 

Foi com base no conjunto dos pareceres de consultoria de 12 das 14 ações dinamizadas pelo 

CFAC neste ano letivo, que por sua vez recolheram dados de todos os outros instrumentos de avaliação 

disponibilizados e acima referidos, que foi elaborado o presente relatório de avaliação das ações de 

formação do CFAC em 2018/19, que se anexa ao Relatório da Atividade desenvolvida pelo CFAC, 

elaborado pelo SFM. Importa esclarecer que as 2 formações que não fazem parte deste tratamento 

estatístico referem-se às ações Nº 38.1(18-20) e Nº 38.2(18-20), uma vez que a sua avaliação foi feita 

separadamente e com critérios diferentes na plataforma da própria ação: “Escola 360 – Sistema integrado 

de gestão dos processos de aluno desde a Educação pré-escolar ao Ensino Secundário”. 

Convém explicitar ainda, antes de apresentar o tratamento e discussão dos dados coletados, que 

foram tidos em conta, nas perguntas de resposta fechada (entre o nada e o muitíssimo), apenas o item 

com maior percentagem de respostas em cada ação de formação, independentemente da sua 

distribuição pelos restantes itens. 
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Análise de dados 

Uma vez recolhidos os dados dos pareceres da consultoria e feito o tratamento estatístico dos 

mesmos, pudemos retirar algumas conclusões importantes, que nos permitem fazer uma avaliação um 

pouco mais objetiva e globalizante das ações dinamizadas pelo CFAC entre o ano 2018 e 2019. 

Desta forma, relativamente ao interesse e utilidade das acções (primeiro ponto do questionário 

final de avaliação das ações disponibilizado aos formandos), podemos constatar que a totalidade das 

respostas se situa entre o muito e o muitíssimo, o que é um bom indicador acerca da contribuição das 

ações frequentadas para a melhoria da competência científico-pedagógica dos professores, devido aos 

conteúdos se terem revelado importantes para a sua prática pedagógica, tendo ainda as ações, na 

generalidade, contribuído positivamente para a sua atividade profissional, conforme ilustra o gráfico 1. 

 

0

2

4

6

8

10

NADA POUCO SUFICIENTE MUITO MUITÍSSIMO

Interesse e utilidade das ações CFAC

Contrubuiu para a competência científico-pedagógica

Conteúdos foram importantes para a prática pedagógica

Contribuiu positivamente para a minha atividade profissional

 

Gráfico 1: Interesse e utilidade das ações CFAC 2018/19 

 

Mais detalhada e discriminadamente, podemos ver nos gráficos 2, 3 e 4 que 83% das ações 

dinamizadas pelo CFAC em 2018/19 contribuíram muitíssimo para a competência científico-pedagógica 

dos docentes envolvidos e 17% contribuíram muito. Relativamente aos conteúdos abordados nas mesmas 

ações, vemos que foram importantes para a prática pedagógica dos professores que as frequentaram: 

muito importantes em 17% das ações e muitíssimo importantes em 83%, coerentemente com o 

constatado na questão anterior. Concluímos ainda que, em termos de interesse e utilidade, as ações 

contribuíram positivamente para a atividade profissional dos professores queb  as frequentaram: muito 

em 25% dos casos e muitíssimo em 75%. 
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Gráficos 2, 3 e 4: Interesse e utilidade das ações CFAC 2018/19 

 

Quanto à organização das ações CFAC, segundo ponto do questionário final de avaliação das ações, 

novamente constatamos que a maioria das respostas estão entre o muito e o muitíssimo, destacando-se a 

possibilidade de reflexão e participação por parte dos formandos como um dos aspetos mais apreciado 

pelos docentes, indo ao encontro do paradigma de formação contínua defendido por este Centro, que vê 

a formação crítica, reflexiva e prática como um dos factores mais importantes para o sucesso/impacto da 

formação na prática pedagógica dos docentes que a frequentam. 

 

 

Gráfico 5: Organização das ações CFAC 2018/19 

 

Fazendo uma análise mais pormenorizada, conseguimos perceber que as metodologias e 

estratégias foram consideradas muito adequadas em 25% das ações e muitíssimo adequadas em 75%, o 

que demonstra uma grande satisfação dos professores/formandos relativamente a este aspeto 

organizativo das ações. No que diz respeito às infraestruturas de apoio, a satisfação é igualmente visível 

na avaliação feita pelos docentes: 58% das ações mereceram uma avaliação de miutíssimo adequadas e 

42% de muito adequadas.  

 

 

Gráficos 6 e 7: Organização das ações CFAC 2018/19 – metodologias e infraestruturas 
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A duração das ações parece ter sido muito adequada aos objetivos em 50% das ações e muitíssimo 

em 33%, o que nos leva a crer que a organização temporal das formações CFAC tem sido bem planeada; 

no entanto, neste item de avaliação, os professores referiram que em 17% das ações a duração foi 

apenas suficiente, o que vai ao encontro da insatisfação demonstrada em muitos questionários de 

avaliação na questão aberta sobre o que menos agradou na ação frequentada. Quanto aos materiais 

disponibilizados em contexto de formação, estes foram muitíssimo adequados em 83% das ações 

realizadas em 2018/19 e muito adequados em 17% das mesmas, outro fator digno de destaque.  

 

 

Gráficos 8 e 9: Organização das ações CFAC 2018/19 – duração e materiais 

 

Um último aspeto a referir relativamente à organização das ações é, quanto a nós, um dos mais 

relevantes, pois demonstra que as formações promovidas em 2018/2019 pelo Centro de Formação do 

Alto Cávado apostam numa vertente reflexiva e crítica, levando os professores a (re)pensar a sua 

ação/prática pedagógica e a partilhar as suas experiências e materiais, num ambiente de 

colaboração/participação. Como demonstra o gráfico 10, 83% das ações possibilitaram muitíssimo a 

participação e reflexão dos formandos nas sessões de formação e 17% possibilitaram muito esta 

participação, o que é bastante importante, no nosso entender. 

 

 

Gráficos 10: Organização das ações CFAC 2017/18 – possibilidade de reflexão e participação 

 

Uma vez questionados sobre a apresentação das ações do nosso Centro de Formação (terceiro 

ponto do questionário final de avaliação das ações), os docentes demonstram, mais uma vez, uma 

satisfação generalizada (maioria das respostas entre o muito e o muitíssimo), sendo que o domínio dos 

conteúdos demonstrado pelos formadores foi o aspeto que consideraram mais relevante, e, 

coerentemente, o tempo que estes dedicaram ao atendimento para superação de dificuldades, bem 

como os recursos que disponibilizaram. 
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Gráfico 11: Apresentação das ações CFAC 2018/19 

 
 

Numa análise mais aprofundada destes dados, podemos ver que, na opinião dos formandos, os 

formadores CFAC demonstraram muitíssimo o seu domínio dos conteúdos em todas as ações realizadas 

(100%), o que nos parece um fator decisivo para o sucesso do processo formativo. Revelam ainda os 

dados que houve muitíssimo tempo por parte destes para o atendimento e a superação de dificuldades 

dos formandos em 83% das ações, sendo que nas restantes 17% houve muito tempo também. 

Relativamente ao sistema de avaliação, ele foi considerado positivamente por parte dos formandos, uma 

vez que o classificaram como muito adequado em 25% das ações e muitíssimo adequado em 75%; o 

mesmo sucede no que se refere aos recursos disponibilizados: muitíssimo úteis e suficientes em 83% das 

ações e muito úteis em 17%. 

 

   

   

Gráfico 12, 13, 14 e 15: Apresentação das ações CFAC 2018/19 

 

Relativamente às razões do sucesso das ações que frequentaram (quarto ponto do questionário 

final de avaliação das ações), os docentes atribuem-nas, principalmente, ao trabalho e competência dos 
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formadores. Esta observação vem confirmar e dar consistência à análise feita no parâmetro anterior 

respeitante à apresentação da ação, uma vez que confirma a presença de formadores com qualidade nas 

ações CFAC e a sua importância para o sucesso das mesmas. 

 

 

Gráfico 16: Razões do sucesso das ações CFAC 2018/19 

 

No seguimento da análise dos dados recolhidos até ao momento, quando auscultados sobre o 

desempenho dos formadores CFAC, a esmagadora maioria das respostas dos formandos confirmam uma 

perceção muito positiva relativamente à competência científica, pedagógica e de relacionamento dos 

formadores que orientaram as 12 ações de formação neste ano letivo, como podemos ler no gráfico 17. 

 

 

Gráfico 17: Desempenho dos formadores CFAC 2017/18 

 

Assim sendo, podemos concluir que as ações, na generalidade, agradaram aos docentes que nelas 

participaram, tendo ficado maioritariamente acima das suas expectativas iniciais (em 83% das ações), o 

que é um bom indício da qualidade das mesmas, sendo que em nenhuma ação se verificou que as 

expectativas ficaram abaixo ou muito abaixo das expectativas (0%), o que é um excelente indicador de 

que as referidas ações foram ao encontro das necessidades e interesses dos professores, fator decisivo 

para o seu sucesso em termos de impacto. 
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Gráfico 18: Ações CFAC 2018/19 relativamente às expectativas iniciais  

 

Passando depois para a análise dos dados obtidos através de questões de resposta aberta, 

verificamos que estes corroboram a análise estatística anteriormente feita e acrescentam alguns dados 

importantes sobre o funcionamento das ações CFAC, nomeadamente no que diz respeito aos aspetos que 

mais apreciam nas ações de formação. Tratando-se de itens de resposta aberta, estes dados assumem 

ainda uma maior relevância, pois é dada liberdade aos docentes de refletirem e escolherem o aspeto que 

mais lhes agradou, sem qualquer orientação por parte da equipa CFAC. 

Assim, categorizando as respostas obtidas, podemos verificar que o fator que mais 

significativamente agradou aos formandos foi a componente prática das ações, confirmando que as ações 

CFAC assumem uma vertente mais prática do que técnica, indo ao encontro da perspectiva assumida 

como ideal pelo Centro de Formação, que assim orienta os seus formadores. Outros aspetos muito 

apreciados pelos formandos foram a partilha, o trabalho colaborativo, os conteúdos e os temas das 

ações. Este conjunto de fatores revela, quanto a nós, um cuidado por parte dos formadores em 

transformar as ações em espaços de reflexão, partilha, colaboração, atribuindo um importante destaque 

à componente prática. Esta observação foi fundamental para a equipa CFAC perceber que, de facto, se 

está a dar cumprimento ao projeto formativo, ou seja,  as ações CFAC têm privilegiado uma componente 

prática essencial para o sucesso do impacto das ações na prática pedagógica dos docentes envolvidos. 

Quando questionados sobre o que menos agradou nas ações CFAC durante o mesmo período, 

vemos que a grande maioria dos professores refere, essencialmente, ainda em resposta aberta, o 

calendário e horário das sessões e também a pouca duração das mesmas. Quanto ao primeiro ponto, 

calendarização, é um problema quase irresolúvel, pois é de todo impossível agradar, em termos de 

horários, a todos os professores envolvidos numa mesma ação de formação. No que diz respeito à pouca 

duração das ações, pode ser visto como um ponto positivo, pois revela interesse por parte dos formandos 

em prosseguir o estudo do tema em questão, aprofundando os seus conhecimentos. Neste sentido, 

sugerem inúmeros docentes no final da ação, que deve dar-se continuidade a algumas ações ou 

transformar alguns cursos em oficinas conferindo-lhes, consequentemente, mais tempo de duração.  

De constatar que um dos pontos de desagrado referidos pelos formandos nos seus relatórios em 

anos letivos anteriores - os instrumentos de gestão (relatórios de implementação e as reflexões 

críticas/memórias finais) pela sua complexidade, densidade e redundância -, não teve qualquer referência 

neste ano letivo. Este facto deve-se ao esforço do CFAC no sentido da reformulação/simplificação destes 

instrumentos antes do início do ano letivo, criando assim instrumentos mais eficazes e fáceis de usar. 
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Finalmente, parece-nos poder confirmar o agrado e satisfação dos formandos que frequentaram 

ações CFAC em 2018/19, através da sua motivação para participar em novas ações organizadas por esta 

entidade formadora: 100% dos inquiridos referiu que se sentiam motivados, como mostra o gráfico 19. 

 

 

Gráfico 19: Motivação para frequentar novas acções CFAC no futuro 

 

As razões que apresentam, também em modalidade de resposta aberta, para continuarem a 

frequentar este Centro de Formação são variadas e, sem dúvida, motivam a Equipa CFAC a continuar a 

investir na qualidade e na competência. Assim, aparecem como principais factores de interesse: os temas 

pertinentes das ações; a qualidade destas últimas bem como dos formadores que as dinamizam; a boa 

organização e competência/ eficiência do CFAC; e a necessidade de valorização/desenvolvimento 

profissional, o que revela uma consciência por parte da classe docente da importância da formação 

contínua para uma constante reflexão/reformulação/atualização das suas práticas pedagógicas. 
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ANEXO 2. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO CFAC 2018/2019 
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ANEXO 3. PARECERES DA CONSULTORIA DO CFAC DAS AÇÕES DECORRIDAS EM 2018/19 
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ANEXO 4. RELATÓRIO DE ATIVIDADE NO ÂMBITO DA AUTONOMIA E FLEXIBILIDADE CURRICULAR EM 2018/19 
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ANEXO 5. PLANO DE ATIVIDADES AFC DESENVOLVIDO COM E NAS ESCOLAS ASSOCIADAS DO CFAC EM 18/19 
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ANEXO 6. ESTATÍSTICA DO ACOMPANHAMENTO AFC DESENVOLVIDO EM 18/19 

 


