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1. Introdução 

 

O presente Plano de Formação, enquadrado pelos normativos legais em vigor, é o 

instrumento de planificação das ações de formação a desenvolver pelo Agrupamento de Escolas 

de Sardoal, em articulação com o Centro de Formação de Associação de Escolas A23 e/ ou 

outras entidades suas parceiras, de acordo com as necessidades individuais do pessoal docente e 

não docente que o integra, e de acordo com as prioridades definidas no Projeto Educativo (PE). 

Este Plano resulta da auscultação prévia das necessidades sentidas por toda a 

comunidade educativa, e enuncia um conjunto de ações (formais e informais) que visam o 

aperfeiçoamento dos respetivos desempenhos profissionais, assumindo a determinação em 

aprofundar conhecimentos, partilhar experiências e refletir sobre as mesmas, em áreas 

relevantes. 

 

 

2. O Agrupamento de Escolas de Sardoal 

 

O Agrupamento de Escolas de Sardoal é uma unidade organizacional educativa, 

composta por 3 estabelecimentos de ensino: 

- Escola Básica do Sardoal (Educação Pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico); 

- Jardim de Infância de Presa (Educação Pré-escolar); 

- Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade (2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e 

Ensino Secundário) – escola sede do Agrupamento. 

No ano letivo a que se refere este Plano de Formação, prestam serviço no Agrupamento 

68 docentes e um total de 37 elementos do pessoal não docente (2 Psicólogas; 6 Assistentes 

Técnicos; 29 Assistentes Operacionais) afeto à autarquia de Sardoal. 

O Agrupamento é, atualmente, frequentado por um total de 447 alunos, da Educação 

Pré-Escolar ao Ensino Secundário. 
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3. Finalidades e objetivos 

Estando em estreita consonância com o Projeto Educativo, o presente Plano de 

Formação visa dar continuidade à missão do Agrupamento ao nível da prestação de um serviço 

de cada vez melhor qualidade à comunidade, e resulta da identificação de necessidades e 

aspetos a melhorar, nomeadamente no que respeita à promoção do desenvolvimento de 

competências profissionais dos agentes educativos no sentido de trabalhar para um ensino de 

qualidade, que integre abertura à inovação, fomente práticas reflexivas e o trabalho 

colaborativo. 

Neste enquadramento, pretende-se com este Plano: 

a) Contribuir para o processo de melhoria dos serviços prestados à comunidade escolar, 

da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos, através 

de uma formação adequada dos profissionais em serviço nas Escolas e Jardins de 

Infância do Agrupamento;  

b) Contribuir para a consolidação de uma cultura de desenvolvimento profissional e de 

atualização permanente de todos os elementos da comunidade educativa; 

 c) Dar resposta às necessidades formativas do Agrupamento e dos seus docentes e não 

docentes, face às alterações curriculares;  

 d) Incentivar a aquisição de capacidades, competências e saberes que favoreçam a 

construção da autonomia do Agrupamento e do seu Projeto Educativo; 

 e) Estimular o surgimento de dinâmicas formativas, assentes na formação interna. 

 

4. Diagnóstico e Planeamento da Formação 

As necessidades de formação aqui enunciadas decorrem das prioridades e objetivos 

estratégicos do Projeto Educativo do Agrupamento, e, no caso do pessoal docente, do 

diagnóstico efetuado em cada um dos Departamentos Curriculares relativamente às 

necessidades de formação.  

A formação para o pessoal não docente tem, simultaneamente, em consideração, a 

valorização do seu trabalho e a necessidade de dar resposta às necessidades da organização 

escolar que é o Agrupamento. Tendo em conta que a entidade responsável pelo pessoal não 
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docente é a Câmara Municipal de Sardoal, as estratégias de formação passarão por uma 

articulação com esta entidade. 

 

5. Áreas de formação e Modalidades de Formação 

 

As áreas em que deve enquadrar-se a formação contínua, destinada ao pessoal docente são 

as seguintes: 

a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares 

nos vários níveis de ensino; 

b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da 

organização e gestão da sala de aula; 

c) Formação educacional geral e das organizações educativas; 

d) Administração escolar e administração educacional; 

e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica; 

f) Formação ética e deontológica; 

g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão 

escolar. 

As modalidades das ações de formação contínua do pessoal docente devem centrar-se em: 

cursos de formação, oficinas de formação, ciclos de estudos; ações de curta duração. 

 

No que respeita ao pessoal não docente, a formação contínua deve enquadrar-se nas áreas 

seguintes: 

a) Relações pedagógicas e relações humanas; 

b) Desenvolvimento organizacional; 

c) Gestão e administração escolar; 

d) Áreas específicas de atividade profissional; 

e) Tecnologias de informática e comunicação; 

A formação contínua do pessoal não docente pode concretizar-se nas seguintes modalidades 

de curta e média duração: curso; módulos; seminários; jornadas. 
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6. Organização da Formação 

 

Compete ao Centro de Formação de Associação de Escolas A23, no qual o 

Agrupamento está integrado, responder às solicitações formativas expressas, no caso do pessoal 

docente. Todavia, acreditando no princípio de que o Agrupamento deve potenciar os 

conhecimentos dos seus recursos humanos, a formação interna poderá ser, também, realizada 

por docentes em exercício de funções no Agrupamento. 

 Devem-se, ainda, considerar as ações promovidas pelos organismos centrais do 

Ministério da Educação, que se enquadrem na estratégia nacional para a formação, incluindo a 

respeitante ao reforço das competências das direções das escolas, nos diferentes domínios de 

gestão.  

São também relevantes possíveis parcerias com outras entidades formadoras/ 

formadores devidamente reconhecidos, que se enquadrem no âmbito da planificação e das 

necessidades apresentadas ou dos projetos em desenvolvimento ou a desenvolver no 

Agrupamento. 

 

7. Calendarização  

  

Atendendo aos problemas diagnosticados, aos projetos em que o Agrupamento se 

encontra envolvido e aos normativos legais publicados, propõe-se que, dentro do horizonte 

temporal deste Plano de Formação (2019/ 2020), sejam levadas a efeito as Ações de Formação 

que a seguir se apresentam. Não é definida, contudo, na maioria das situações, uma 

calendarização muito específica, dado que a realização das Ações está sujeita a inúmeros fatores 

externos, desde logo a aprovação dos Planos de Formação dos Centros de Formação de 

Associação de Escolas.  

Considera-se, porém, que devem ser ponderados alguns pressupostos, desde logo:  

- a formação deve ser distribuída ao longo do ano letivo, evitando sobrecarga de 

trabalho;  

- A formação deve ser disponibilizada em quantidade suficiente, garantindo a 

possibilidade de todos terem a formação necessária para o seu desenvolvimento profissional, 

nomeadamente no caso do pessoal docente;  
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- No que ao pessoal não docente diz respeito, dado que o número de funcionários é 

reduzido e não é fácil a sua dispensa em tempo letivo, devem ser privilegiadas as interrupções 

letivas para realização da formação, assegurando-se, assim, o bom funcionamento das escolas 

do Agrupamento. 
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Ações de Formação para o Pessoal Não Docente 

Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade   

 

Duração da Ação 

Objetivos Destinatários Calendarização 

Gestão e administração escolar 

Inovar Contabilidade; Inovar 

Pessoal (“Road show NSC-AP 

2019”) 

Seminário 

 

2 horas e 

30 minutos 

 Utilizar, de forma mais profícua, o suporte informático em vigor 

no Agrupamento. 

 Conhecer novas funcionalidades, mapas e procedimentos do 

Inovar Contabilidade e do Inovar Pessoal, com especial enfoque: 

no ciclo da receita – facilidades de introdução; no pedido de 

orçamento a fornecedores; na integração com o Portal BASE; na 

meia jornada; nos alertas relativos a faltas ao abrigo do art.º 134; 

na recuperação do tempo de serviço. 

Assistentes Técnicos 

Administrativos (área financeira; 

ASE) 

1º período 

(13 de novembro) 

Desenvolvimento organizacional 

Medidas de autoprotecção dos 

Jardins de Infância do 

Agrupamento 

Seminário 

 

2 horas 

 Conhecer as medidas de autoprotecção de cada um dos edifícios. 

 Conhecer os princípios de prevenção inerentes a cada um dos 

edifícios. 

 Saber atuar em caso de incêndio. 

Assistentes Operacionais dos 

Jardins de Infância de Sardoal e 

da Presa 

1º período 

(20 de dezembro) 

Área específica de atividade 

profissional/ Relações 

pedagógicas e relações humanas 

Gestão de stress, conflitos e 

violência na escola 

Seminário 

 

4 horas 

 Desenvolver uma nova abordagem ao conflito. 

 Promover competências práticas de gestão de conflitos. 

 Promover uma comunicação mais aberta e melhorar 

relacionamentos. 

 Desenvolver competências práticas de comunicação e gestão de 

emoções. 

 Perceber a mediação como estratégia de intervenção precoce 

sobre fenómenos de indisciplina e violência na escola. 

 Favorecer a partilha de experiências, bem como a reflexão sobre 

a intervenção nesta área. 

Assistentes Operacionais do 

Agrupamento 
 A definir 

Área específica de atividade 

profissional 
Higiene e Segurança Alimentar 

Seminário 

 

4 horas 

 Conhecer as regras básicas de higiene alimentar a aplicar na 

manipulação de alimentos. 

 Compreender o desenvolvimento microbiano e as suas 

consequências. 

 Conhecer as regras básicas ao nível da higiene das instalações, 

equipamentos e utensílios. 

 Conhecer as diferentes formas de acondicionamento dos géneros 

alimentícios e a importância do lote, prazo de validade e 

rastreabilidade. 

 Conhecer as regras de receção e armazenamento das matérias-

primas. 

 Conhecer os pré-requisitos do sistema HACCP (Análise de 

perigos e controlo dos pontos críticos). 

Assistentes Operacionais afetos 

ao Bar da escola sede e ao 

Refeitório dos Jardins de 

Infância 

 

 Funcionárias da Cantina Escolar  

A definir 
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Ações de Formação para o Pessoal Não Docente (continuação) 

Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da Ação 

Objetivos Destinatários Calendarização 

Área específica de atividade 

profissional/ Relações 

pedagógicas e relações humanas 

Primeiros socorros (em crianças 

e adolescentes) 

Módulos 

 

25 horas 

 Reciclar os conhecimentos adquiridos anteriormente na área dos 

Primeiros Socorros a crianças e adolescentes, de forma a poder 

intervir nos diversos contextos e recintos escolares prestando 

um socorro eficaz e em tempo útil. 

Assistentes Operacionais do 

Agrupamento 
A definir 

Gestão e administração escolar 
Segurança contra incêndios: 

utilização de extintores 

Seminário 

 

7 horas 

 Identificar as noções básicas de combate a incêndio. 

 Identificar o fenómeno e comportamento do fogo. 

 Reconhecer os diferentes tipos de classes dos fogos. 

 Distinguir os diferentes agentes extintores e a sua devida 

aplicação. 

 Saber distinguir os sistemas de deteção e de atuação no combate 

a incêndios. 

 Saber o modo de funcionamento de um extintor e de um carretel 

de incêndio. 

 Enumerar as normas de segurança, referentes à utilização de um 

extintor em caso de incêndio. 

 Utilizar corretamente o extintor e carretel de incêndio. 

Assistentes Operacionais do 

Agrupamento 
A definir 

Relações pedagógicas e relações 

humanas 

Comunicação interpessoal e 

assertiva 

Seminário 

 

5 horas 

 Reconhecer a importância das relações interpessoais para o 

desempenho da sua atividade profissional. 

 Treinar a comunicação assertiva. 

 Adotar uma comunicação positiva e construtiva, objetiva e 

segura, mas empática, com todos os elementos da comunidade 

educativa. 

Assistentes Operacionais do 

Agrupamento 
A definir 

Tecnologias de Informática e 

Comunicação 
Utilização das TIC 

Seminário 

 

7 horas 

 Consolidar competências ao nível das ferramentas e 

funcionalidades disponíveis no Word e Excel. 

 Incrementar formas de comunicação eficazes (exploração do 

Word/ Excel; Web/ Email). 

Assistentes Operacionais do 

Agrupamento 
A definir 

Área específica de atividade 

profissional/ Relações 

pedagógicas e relações humanas 

Comportamentos desafiadores: 

como intervir? 

Seminário 

 

6 horas 

 Compreender os principais problemas de comportamento da 

infância. 

 Saber lidar com e gerir comportamentos disruptivos. 

Assistentes Operacionais do 

Agrupamento 
A definir 
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Ações de Formação para o Pessoal Docente   

Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 
 

Duração da 

Ação 

Objetivos da Formação Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

Prática pedagógica e 

didática na docência 

Desenho Universal para a 

Aprendizagem: o Currículo ao 

Serviço da Aprendizagem de 

Todos 

Curso de 

Formação 

 

 

25 horas 

presenciais 

 Refletir sobre práticas profissionais e 

contribuir para a mudança ao nível dos 

procedimentos pedagógicos relativos ao 

desenvolvimento do currículo; 

 Construir um quadro teórico e concetual 

de referência à volta do tema, 

nomeadamente as características do 

Desenho Universal para a Aprendizagem 

(DUA), enquanto ferramenta facilitadora 

em termos de acesso, remoção de 

barreiras, participação e sucesso – 

princípios da escola inclusiva; 

 Compreender a necessidade de adequação 

de estratégias de aprendizagem em sala 

de aula, fomentando uma abordagem 

inclusiva do currículo para todos os     

alunos, com o recurso aos princípios do 

DUA; 

 (Re)pensar cenários de aprendizagem, 

recorrendo a um conjunto de suportes em 

     prol do sucesso escolar de todos os    

alunos; 

 Conhecer e aplicar o DUA enquanto 

ambiente inovador e inclusivo, 

articulando uma variedade de estratégias 

flexíveis e facilitadoras do processo de 

ensino/aprendizagem. 

 Promover o debate e a partilha entre os 

diversos participantes, incluindo dos 

materiais construídos, para consolidar a 

aprendizagem cooperativa e a articulação 

entre diferentes áreas do saber. 

 

- Apresentação dos intervenientes 

na ação, dos objetivos, 

metodologias, materiais, resultados 

a alcançar, avaliação e 

calendarização. Documentação e 

materiais de apoio; 
 

- Políticas e Práticas Inclusivas: 

implicações na sala de aula: 

• Contextualização da flexibilidade 

curricular na atual política 

educativa; 

• Enquadramento do novo 

paradigma da inclusão e a relação 

com o Desenho Universal para a 

Aprendizagem (DUA); 

• DUA: Currículo planeado para  

todos assente em objetivos, 

métodos, avaliações e materiais 

flexíveis; 

• Instrumentos de apoio ao 

planeamento e às práticas 

inclusivas. 

- Desenho Universal para a 

Aprendizagem (DUA): origem, 

conceitos e fundamentos 

• Redes neuronais: redes 

estratégicas, de reconhecimento e 

afetivas; 

- Princípios do DUA e recursos de 

apoio 

• A neurociência e os princípios do 

DUA: (1) proporcionar múltiplos  

Educadores de Infância, 

professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

1º período 

(13,14, 27 e 28 de 

setembro de 2019) 

 

 

 M.ª Manuela Claro de 

Andrade Alves 
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Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 

Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

   

 meios de representação; (2) 

proporcionar múltiplos meios de 

ação e expressão; (3) proporcionar 

múltiplos meios de envolvimento; 

• Worksheets e diretrizes práticas; 

- Construção de materiais 

inclusivos de suporte à abordagem 

curricular DUA para todos os 

alunos 

  

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

A metodologia do trabalho de 

projeto ao serviço das 

aprendizagens 

Ação de 

Formação de 

Curta Duração 

 

 

3 horas 

 Sensibilizar os professores para a 

importância do trabalho de projeto, 

enquanto metodologia que promove: o 

desenvolvimento de competências 

consignadas no Perfil do Alunos - 

comunicar, trabalhar em equipa, 

decidir, avaliar; o envolvimento do 

aluno na conceção, realização e 

avaliação de projetos, que articulam 

saberes de diversas áreas disciplinares e 

que promovem a transferibilidade das 

aprendizagens. 
 

 Apoiar os docentes na criação de 

dispositivos de intervenção, adequados 

à prática educativa, no âmbito da 

metodologia do trabalho de projeto. 

- O trabalho de projeto no âmbito 

da autonomia e flexibilidade 

curricular. 
 

- Metodologia do Trabalho de 

Projeto: as fases do Trabalho de 

Projeto. 
 

- Criação de documentos de apoio 

ao trabalho dos alunos e dos 

docentes, nas diferentes fases do 

trabalho de projeto. 

Professores dos 2º e 3º 

CEB e ES  do AES com 

turmas em flexibilidade 

curricular 

1º período 

(30 de outubro de 2019) 

 

 

Ana Paula Faria Ferreira 

 

 

g) Tecnologias da 

Informação e 

comunicação aplicadas a 

didáticas específicas ou à 

gestão escolar 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

A aula invertida com utilização 

de Apps e mobile-learning 

 

Oficina de 

Formação 

 

25 horas 

presenciais; 25 

horas trabalho 

autónomo 

 Conhecer teorias de aprendizagem, 

metodologias e modelos para a 

implementação da aula invertida. 

 Identificar os fatores de natureza 

concetual e operacional e refletir 

sobre os efeitos e implicações da 

utilização da aula invertida, Apps e  

- A aula invertida como uma 

metodologia: conceitos; princípios 

gerais; cndicionantes e estratégias 

de implementação. 

- O mobile-learning: conceitos; 

princípios gerais; Bring Your Own 

Device (BYOD) como forma de  

Professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

A definir 

 

 

Ilídio José N. Vicente 
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Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 

Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

 

  

      mobile-learning na vida escolar. 

 Conhecer os desafios inerentes à 

integração do mobile-learning nas 

instituições educativas. 

 Favorecer a emergência de novas 

práticas pedagógicas ao nível dos 

professores potenciando os benefícios da 

utilização da metodologia da aula invertida 

na renovação dos contextos de 

aprendizagem e eficiência do processo 

educativo. 

 Refletir, conhecer e utilizar as 

potencialidades das Apps, do mobile-

learning e da metodologia da aula invertida 

nas didáticas específicas de cada grupo de 

docentes. 

integração do mobile-learning; 

condicionantes e estratégias de 

integração. 

- A utilização pedagógica de Apps: 

o paradigma digital e as dinâmicas 

da comunicação e interação; 

suportes de informação multimédia; 

as Apps e a aprendizagem 

colaborativa; as Apps em contexto 

educativo; as Apps e a renovação 

dos espaços e tempos dos contextos 

de aprendizagem; exploração de 

recursos educacionais disponíveis 

na Internet - OER; elaboração de 

recursos educativos para a 

implementação de uma aula 

invertida. 

- A aula invertida, as Apps e o 

mobile-learning learning nas 

didáticas específicas de cada grupo 

de docentes. 

 

 

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

Avaliação nos ensinos básico e 

secundário: como avaliar para o 

sucesso educativo? 

 

Oficina de 

Formação 

 

25 horas 

presenciais; 25 

horas trabalho 

autónomo 

 Refletir sobre os princípios orientadores 

e as finalidades da avaliação. 

 Consolidar conhecimentos sobre as 

diferentes modalidades de avaliação. 

  Refletir sobre a relevância da avaliação 

formativa enquanto processo facilitador 

da regulação do ensino e das 

aprendizagens. 

 Reconhecer o caráter contínuo e 

sistemático dos processos da avaliação 

formativa. 

- Definição, finalidades e princípios 

da avaliação. 

- A avaliação centrada nas 

aprendizagens dos alunos: Por que 

se avalia? O que se avalia? Quem 

avalia? Como se avalia? Quando se 

avalia?  

- Modalidades de avaliação: 

diagnóstica, formativa, sumativa. 

- Estratégias de avaliação, critérios  

Professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

A definir 

 

Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 
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Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

 

  

 Aprofundar os conhecimentos sobre 

métodos, técnicas e instrumentos de 

 recolha, análise e comunicação de 

informação. 

 Experimentar, analisar e refletir sobre a 

adequação desses recursos ao contexto 

educativo específico. 

 Produzir, testar e ajustar recursos 

análogos adaptados ao contexto 

educativo específico. 

 Criar um espaço de partilha/reflexão 

sobre a aplicação prática desses recursos 

e na construção dos critérios de avaliação 

e de classificação. 

 Construir processos de avaliação das 

aprendizagens no âmbito do plano de 

turma. 

 Contribuir para a melhoria da qualidade 

da prática pedagógica dos docentes no 

âmbito da avaliação. 

 Melhorar o desenvolvimento das 

aprendizagens dos alunos. 

de avaliação e de classificação. 

- Avaliação formativa: processos, 

estratégias, frequência e 

intervenientes. 

- Métodos, técnicas e instrumentos 

de avaliação formativa. 

- Planificar, registar, analisar e 

ajustar as práticas. 

- Conceção, experimentação e 

reflexão, em contexto, de processos 

de avaliação formativa. 

 

 

b) Prática pedagógica e 

didática na docência 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

Cidadania e Desenvolvimento: 

do enquadramento legal à 

prática em sala de aula 

Oficina de 

Formação 

 

30 horas 

presenciais; 30 

horas trabalho 

autónomo 

 Refletir sobre os conceitos de cidadania 

e de educação para a cidadania à luz da 

Estratégia Nacional de Educação para a 

Cidadania (ENEC), de referentes 

teóricos e das conceções e práticas dos 

docentes. 

 Abordar formas de operacionalização da 

ENEC ao nível da escola: aprendizagens 

esperadas em Cidadania e 

Desenvolvimento (CD); exploração,  

- Apresentação da Estratégia 

Nacional de Educação para a 

Cidadania. 

- Metodologia de implementação da 

componente curricular de 

‘Cidadania e Desenvolvimento’: 

Whole School Approach.. 

- Avaliação das aprendizagens dos 

alunos em ‘Cidadania e 

Desenvolvimento’. 

Professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

A definir 

Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 
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Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

 

  

    produção e aplicação de recursos 

educativos de apoio ao trabalho docente 

em CD. 

 Utilizar metodologias ativas, centradas 

na aprendizagem vivencial da cidadania 

democrática e na abordagem inter, multi 

e transdisciplinar.  

 Promover práticas de avaliação dos 

alunos adequadas a conteúdos e 

metodologias de CD. 

- Domínios de Cidadania e 

Desenvolvimento, de acordo com 

os seguintes grupos: Direitos 

Humanos (civis e políticos, 

económicos, sociais e culturais e de 

solidariedade); Igualdade de 

Género; Interculturalidade 

(diversidade cultural e religiosa); 

Instituições e participação 

democrática; Voluntariado; 

Desenvolvimento Sustentável; 

Educação Ambiental; Bem-estar 

animal; Saúde (promoção da saúde, 

saúde pública, alimentação, 

exercício físico); Sexualidade 

(diversidade, direitos, saúde sexual 

e reprodutiva); Literacia financeira 

e educação para o consumo; 

Empreendedorismo (nas suas 

vertentes económica e social); 

Mundo do Trabalho; Segurança 

rodoviária; Risco; Segurança, 

Defesa e Paz; Media. 

 

 

g) Tecnologias da 

Informação e 

comunicação aplicadas a 

didáticas específicas ou à 

gestão escolar 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

Utilizar o Programa 

inovaralunos 

Ação de 

Esclarecimento/ 

Informação 

 

6 horas 

presenciais 

 Utilizar, de forma mais profícua, o 

suporte informático em vigor no 

Agrupamento. 

- Inovaralunos (Avaliação; 

Sumários; Registos de 

Comportamento e Atividades/ 

Projetos; Direção de Turma; Plano 

de Turma; Ensino Profissional; DL 

54; PAA). 

Educadores de Infância, 

Professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

A definir 

 

Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 
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Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

g) Tecnologias da 

Informação e 

comunicação aplicadas a 

didáticas específicas ou à 

gestão escolar 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

Trabalho colaborativo com 

Google Drive – Nível I e Nível 

II 

Ação de 

Formação de 

Curta Duração 

 

6 horas 

presenciais 

 

+ 

 

6 horas 

presenciais 

 Conhecer vantagens e limitações das 

plataformas de armazenamento. 

 Compreender a plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

 Conhecer outras plataformas de 

armazenamento (Meo Cloud, DropBox  

e OneDrive). 

 Saber criar uma conta na plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

 Compreender a configuração da 

plataforma de armazenamento Google 

Drive. 

 Saber aceder à plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

 Saber partilhar informação com outros 

utilizadores (pastas, ficheiros e fo 

rmulários). 

 Compreender a importância da 

sincronização da informação. 

 Reconhecer as possibilidades de 

utilização do espaço de armazenamento;  

 Conhecer as Apps Google. 

 Saber criar e editar documentos no 

Google Docs, Google Sheets, Google 

Slides e Google Forms. 

 

- Conhecer a plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

Vantagens e limitações das 

plataformas de armazenamento 

(armazenamento na nuvem). 

- A plataforma de armazenamento 

Google Drive. 

- Outras plataformas de 

armazenamento (Meo Cloud, 

DropBox e OneDrive.). 

- Criar uma conta na plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

- Configurar a plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

- Trabalhar com a plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

- Aceder à plataforma de 

armazenamento Google Drive. 

- Partilha de informação com outros 

utilizadores (pastas, ficheiros e 

formulários). 

- Sincronização de informação. 

- Utilização do espaço de 

armazenamento.  

- As Apps Google. 

- Criação e edição de documentos 

no Google Docs, Google Sheets, 

Google Slides e Google Forms. 

 

Educadores de Infância, 

Professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

A definir 

 

 

Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 
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Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

a) Área da docência, ou 

seja, áreas do 

conhecimento, que 

constituem matérias 

curriculares nos vários 

níveis de ensino 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

 

A importância das 

aprendizagens contextuais - da 

teoria à prática – I e II 

Ação de 

Formação de 

Curta Duração 

 

5 horas 

presenciais 

+ 

5 horas 

presenciais 

 Reconhecer a importância das 

aprendizagens contextuais para o 

desenvolvimento académico dos 

alunos. 

 Desenvolver competências de 

identificação de conteúdos do 

currículo escolar a partir de 

materiais recolhidos pelas crianças 

em diferentes contextos e de acordo 

com as suas vivências e realidade 

local. 

 Desenvolver competências de 

planificação de atividades a utilizar 

em sala de aula com base nesses 

materiais. 

- Breve abordagem teórica às 

aprendizagens contextualizadas. 

- Identificação de conteúdos 

curriculares a partir de materiais 

previamente recolhidos por alunos 

e que se relacionam com a sua 

realidade quotidiana (ex. pequenas 

histórias, tradições familiares, etc). 

- Técnicas de planificação no 

âmbito das atividades 

contextualizadas. 

- Aplicação das técnicas de 

planificação trabalhadas a casos 

práticos. 

Professores do 1º Ciclo 

do Ensino Básico do 

AES 

2º período 

(13 e 27 de janeiro; 17 de 

fevereiro; 02 e 16 de 

março de 2020) 

 

 

Liliana Ferreira dos 

Santos Salvador 

 

Tiago Alexandre 

Linhares dos Santos 

 

 

 

g) Tecnologias da 

Informação e 

comunicação aplicadas a 

didáticas específicas ou à 

gestão escolar 

(artigo 5º, DL 22/ 2014, 

de 11 de fevereiro) 

A Utilização da Folha de 

Cálculo Excel em Contexto 

Educativo 

Ação de 

Formação de 

Curta Duração 

 

6 horas 

presenciais 

 Promover a utilização das tecnologias da 

informação (TIC) no âmbito da 

comunidade escolar. 

 Conferir aptidões para a produção de 

ferramentas próprias em Excel para a 

atividade docente. 

 Dinamizar a construção de materiais de 

apoio à atividade pedagógica e de apoio 

à decisão no processo de avaliação 

utilizando o Excel como suporte 

informático. 

- Operações básicas em Excel: 

elementos de uma folha de cálculo; 

ambiente de folha de cálculo; livros 

e folhas de cálculo; criar, 

gravar e abrir ficheiros; utilização e 

gestão de múltiplas folhas; 

Introdução de dados; copiar, mover 

e eliminar informação de células. 

- Operações de formatação: editar e 

formatar informação; formatação 

de folhas de cálculo; formatação de 

células (tipos de letra, dimensões 

das células, limites e 

preenchimento das células, 

alinhamento e orientação de texto); 

inserir imagens e formas 

automáticas; formatação  

Educadores de Infância, 

Professores do Ensino 

Básico e Ensino 

Secundário e professores 

de Educação Especial do 

AES 

A definir 

Ações de Formação para o Pessoal Docente (continuação) 
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Área de Formação 
Proposta de designação da 

Ação 

Modalidade 

 

Duração da 

Ação 

Objetivos Proposta de conteúdos Destinatários 
Calendarização 

 

Formador 

    

condicional; tabelas de dados; 

ordenar e filtrar dados; validação de 

dados. 

- Operações de cálculo e tratamento 

de dados aplicadas no ensino-

aprendizagem: utilização de 

fórmulas e funções; adaptação das 

funções de soma, média e outras, às 

competências a avaliar; utilização 

de fórmulas aninhadas; ligações 

entre folhas para organização de 

grelhas e pautas de avaliação com 

procedimentos comuns; formas de 

apresentação dos dados para 

facilitar o processo de 

autoavaliação; elaboração de 

gráficos para ajuda ao processo 

ensino-aprendizagem específicos 

das diferentes disciplinas; 

formatação de gráficos. 

- Configuração e Impressão de 

folhas de cálculo: configuração de 

páginas; cabeçalhos e rodapés; 

áreas de Impressão; proteção de 

células, folhas de cálculo e livros. 

  

 

 

 



Página | 17  

 

8. Avaliação do Plano de Formação 

 

A avaliação deste Plano de Formação terá o propósito de aferir o contributo da 

formação na melhoria, quer do desempenho individual de cada agente da comunidade educativa, 

quer, em termos globais, do serviço educativo prestado pelo Agrupamento. 

O Plano de Formação será avaliado no final de cada ano letivo, com base na análise das 

avaliações acerca da satisfação realizadas, no final de cada ação, pelos formandos. 

Compete à docente responsável pela elaboração do Plano de Formação, ao Conselho 

Pedagógico e à Diretora, acompanhar o desenvolvimento e a execução deste Plano, assim como 

o impacto da formação na comunidade educativa.  

Este documento será revisto sempre que for necessário, em função de alterações da 

legislação, de novas necessidades de formação ou de outras circunstâncias que o justifiquem, de 

forma a que seja garantido o cumprimento dos seus objetivos. 

 

 

Aprovado pelo Conselho Geral realizado no dia 16 de dezembro após parecer do Conselho 

Pedagógico de 11 de dezembro de 2019 

 

                                                                   A Diretora do Agrupamento de Escolas de Sardoal, 

 

                                                                              Ana Paula Faustino Sardinha 


