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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 
AMADORA 

PLANO DE FORMAÇÃO 

2015-2016 
O plano de formação que a seguir se apresenta dá cumprimento ao despacho 

nº 18038/2008 de 4 de Julho, e o Decreto-Lei nº 22/2014, de 11 de Fevereiro, e 

fundamenta-se nos problemas identificados do projecto educativo assim como na 

resposta ao desenvolvimento de projectos e actividades previstos. Este plano resulta 

do levantamento das necessidades de formação e a sua construção assenta na 

participação de docentes e não docentes do agrupamento, integrados nas estruturas 

de orientação e serviços. 

Da leitura das necessidades recolhidas resulta claro que as linhas de 

orientação a seguir devem responder a:  

1. Desenvolvimento da capacitação dos docentes e outros agentes na gestão 

comportamental. 

2.  Idem, no domínio da utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação.  

3. Contribuição para a melhoria dos resultados escolares dos alunos. 

Serão pois prioritárias as Formações nestas áreas e que se expõem na grelha 

à frente apresentada. 

As modalidades de formação escolhidas, Curso, Oficina, Círculo de Estudos e 

Acções de Curta Duração, serão as que mais se adequam aos objectivos da mesma e 

serão ministradas, maioritariamente, por formadores internos, que têm os tempos 

necessários na componente não lectiva do seu horário. 

As referências contidas no plano de formação e a sua ordenação são iguais em 

todos os Agrupamentos associados ao Centro de Formação de Associação de Escolas 

do Conselho da Amadora (CFAECA) e foram aprovados por todos eles. 

Este plano de formação, depois de aprovado, será estudado juntamente com 

os planos de formação dos Agrupamentos Mães de Água, Alfornelos e Fernando 
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Namora com o objectivo prioritário de rentabilização de recursos financeiros em 

principalmente, humanos. 

 

PLANO DE FORMAÇÃO 
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Acção de Formação 

 
Modalidade 

de 
Formação 

 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financeiros 

Condições de 
Frequência (i) 

Avaliação 
dos 

Formandos 

Local de 
Desenvolvi

mento 

Calend
ário de 
Desen
volvim
ento 

Impacto 
(resultados 
esperados e 
indicadores) 

TIC 
Iniciação ao Excell Curso Professor 

Formador 0 € Todos os 
docentes 

De acordo 
com as 

normas do 
Centro de 

Formação e 
Formador 

Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 Domínio do programa 

Ensino de Português 
Escrita criativa Oficina Professor 

Formador 0 € 
Grupo de 

Português 2º e 3º 
Ciclos 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Aquisição científica e 
pedagógica da prática 

da escrita 
Gestão de conflitos em 

contexto escolar 
Inteligência Emocional 

na sala de aula 

Oficina Professor 
Formador 0 € 

Todos os 
docentes 

 

Idem 
Escola 

Miguel Torga 
2015-
2016 

Melhoria das 
capacidades na gestão 

de conflitos (nº de 
participações) 

História e História e 
Geografia de Portugal Oficina Professor 

Formador 0 € Grupos 200 e 400 
 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Aquisição científica e 
pedagógica em História 

Prática pedagógica 
Articulação curricular 
vertical inter-ciclos 

Curso Professor 
Formador 0 € Todos os 

docentes 

Idem 
Escola 

Miguel Torga 
2015-
2016 

Melhoria dos 
resultados escolares 

dos alunos 
(Avaliações) 

TIC aplicadas às 
disciplinas quadros 
interativos e moodle 

Curso Professor 
Formador 0 € 

Todos os 
docentes 

 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Domínio do programa 

TIC aplicadas à 
construção de Blogue Oficina Professor 

Formador 0 € Todos os 
docentes 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Domínio do programa 

Motivação dos alunos Oficina Professor 
Formador 0 € 

Todos os grupos Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Melhoria dos 
resultados escolares 

dos alunos 
(Avaliações) 

Pedagogia diferenciada 
Motivação dos alunos Oficina Professor 

Formador 0 € 

Todos os grupos Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Melhoria dos 
resultados escolares 

dos alunos 
(Avaliações) 
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Avaliação Formativa Oficina Professor 
Formador 0 € Todos os grupos 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Melhoria dos 
resultados escolares 

dos alunos 
(Avaliações) 

Liderança: Lideranças 
de topo, Intermédias e 
de base na Escola (e 
Sala de Aula) 

Curso Professor 
Formador 0 € Todos os 

Docentes 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Melhoria dos 
resultados escolares 

dos alunos e seu 
comportamento 
(Avaliações e 
participações) 

Prática docente: a 
aplicação da voz Curso Formador 

Externo 1.200 € ? Todos os 
Docentes 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Utilização saudável e 
rentável da voz 

TIC: mails, Excell, 
Word… Curso Professor 

Formador 1.200 € ? Assistentes 
Operacionais 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Domínio do programa 

TIC: Programas 
instalados nos 
computadores da 
Entrada, PBX, Papelaria 
e outros 

Curso Professor 
Formador 0 € Assistentes 

Operacionais 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Domínio dos 
programas 

P.O.C.: Contabilidade 
Pública Curso Formador 

externo 1.200 € ? Assistentes 
Técnicas 

Idem Escola 
Miguel Torga 

2015-
2016 

Domínio do programa 

Gestão de conflitos em 
contexto escolar: 

inteligência emocional 
Oficina Formador 

externo 1.200 € ? Assistentes 
Técnicas 

Idem 
Escola 

Miguel Torga 
2015-
2016 

Melhoria das 
capacidades na gestão 

de conflitos (nº de 
participações) 

Atendimento ao público Oficina Formador 
externo 1.200 € ? Assistentes 

Técnicas 
Idem Escola 

Miguel Torga 
2015-
2016 

Saber atender educada 
e eficazmente 
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(i) Os candidatos, no momento da sua pré-inscrição, devem indicar, por ordem de 

preferência, as acções de formação que pretendem frequentar, sendo posteriormente 

seleccionados de acordo com os seguintes critérios: 

 
DOCENTES 

1. Docentes com menção de regular ou insuficiente na última avaliação do 

desempenho; 
2. Docentes identificados como destinatários no plano de formação do agrupamento: 

2.1. Docentes envolvidos em projetos ou ações do agrupamento  

2.2. Docentes que não frequentaram ações de formação nos dois últimos anos no 

âmbito do plano de formação; 

2.3. Docentes mais próximos do fim do seu ciclo de avaliação; 

 

NÃODOCENTES  

1º Candidatos a indicar pela Direcção que,  

1.1. em resultado da avaliação de desempenho, tenham recomendações 

sobre a necessidade de frequência de acções de formação contínua; 

1.2. de forma fundamentada se integrem nos objectivos definidos para o 

serviço; 

2º Candidatos auto-propostos ordenados pelo número de inscrição. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


