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RESUMO 

 

No âmbito do ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Ciências da Educação 

– especialização formação de professores - foi realizado um estágio, num centro de 

formação de professores, o qual o presente documento pretende reportar. 

A finalidade da realização do estágio foi, fundamentalmente, desenvolver 

aprofundadamente competências profissionais no âmbito da investigação e do exercício 

profissional. 

Foi construído um percurso de estágio que espelhou a intenção de integração no 

contexto real de trabalho onde foi possível conhecer a dinâmica de um centro de 

formação, experienciar a prática de formação contínua de professores e (re)pensar as 

diferentes formas que o campo da formação pode tomar. 

A formação contínua de professores deve proporcionar não só, o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos docentes, mas também, principalmente, a melhoria da 

qualidade das aprendizagens dos alunos. Para que a formação seja orientada neste 

sentido, é fundamental que se avalie o processo e se reflita sobre o produto atingido 

tornando a avaliação no principal instrumento ao serviço das melhores formas de 

planear e gerir a formação. 

Foi nestas duas temáticas – formação contínua de professores e avaliação da formação – 

que o estágio realizado se centrou e foram efetuados três estudos que envolveram a 

avaliação em três dimensões - avaliação da satisfação dos formandos; avaliação das 

aprendizagens; avaliação do impacto da formação. 

Os centros de formação devem, cada vez mais, ir ao encontro das necessidades de 

formação sentidas pelos docentes, atribuindo a estes uma maior autonomia, que os leve 

envolverem-se em processos de mudança, e que os torne em agentes capazes de intervir 

no desenvolvimento das políticas educativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores; avaliação da formação; centros de 

formação; estratégias de formação. 
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ABSTRACT 

The present document aims to report an internship carried out at a training center within 

the course of studies leading to the degree of Master of Science in Education-Teacher 

Training-Specialization.  

The purpose of the training was, fundamentally, to develop the professional skills 

within the framework of research and professional practice. 

A route of stage was built to reflect the intention of integration into the real working 

context, where it was possible to learn the dynamics of a training centre, to experience 

the practice of continuous training of teachers and (re) thinking about the different ways 

the training field can take. 

The continuous training of teachers must provide not only the personal and professional 

development of teachers but also, and above all, improve the quality of students' 

learning.  In order to guide the training in this direction, it is essential to evaluate the 

process and reflect on the achieved product, turning the evaluation into the main 

instrument at the service of a better management training. 

The internship focussed on these two thematics - continuous training of teachers and 

training assessment - carried out three studies involving the evaluation on three-

dimensions: satisfaction survey; evaluation of learning; evaluation of the impact of 

training. 

The training centres should increasingly meet the training needs experienced by 

teachers, giving autonomy to able them to engage the process of changes and becoming 

agents capable of intervening in the development of educational policies. 

 

KEYWORDS: Teacher education; Training Evaluation; Training centers; Training 

strategies.
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RÉSUMÉ 

Dans le cadre des études menant au diplôme de master en Sciences de l'Éducation-

Enseignant formation-spécialisation, nous avons effectué un stage, dans un centre de 

formation, dont le présent document envisage de rapporter. La finalité de ce stage a été, 

fondamentalement, de développer des compétences professionnelles dans le cadre de la 

recherche et de la pratique professionnelle. Nous avons construit un parcours qui reflète 

l'intention de l'intégrer dans un contexte réel de travail où il serait possible de connaître 

la dynamique d'un centre de formation, la pratique de la formation continue des 

enseignants et de (re)penser les différentes façons que le domaine de la formation peut 

prendre. La formation continue des enseignants doit permettre, non seulement le 

développement personnel et professionnel des enseignants, mais aussi et surtout, 

l’amélioration de la qualité des apprentissages des élèves.  

Si on veut que la formation soit orientée dans cette direction, il est essentiel d'évaluer le 

processus et de réfléchir sur le produit atteint en faisant de l’évaluation le principal 

instrument au service de meilleures formes de conception et gestion de la formation. Ce 

fut sur ceux deux thematiques – formation continue des enseignants et évaluation de la 

formation – que le stage a été centré et que trois études ont été realisés qui impliquent 

l'évaluation sur trois dimensions : évaluation de la satisfaction;  évaluation des 

apprentissages ; évaluation de l'impact de la formation. 

Les centres de formation devraient, de plus en plus, répondre  aux besoins de formation 

ressenties par les enseignants, en permettant  à ceux-ci une autonomie qui les mènent à 

s'engager dans le processus de changement et à devenir des agents capables d'intervenir 

dans  le devéllopement des politiques d'éducation. 

 

MOT-CLÉ: La formation des enseignants; evaluation de la formation; centres de 

formation; stratégies de formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

“A Dúvida é o princípio da Sabedoria” 
Aristóteles 

 
 Visando a obtenção do grau de mestre em Ciências da Educação, especialização 

– Formação de Professores optei pela modalidade de “estágio”, o que se conclui com o 

presente relatório. O estágio curricular foi realizado num Centro de Formação Contínua 

de Professores que, por motivos de anonimato solicitados pela direção da associação a 

que o centro pertence, não é referido. 

 Durante a licenciatura em Ciências da Educação foi permanente o estado de 

dúvida sobre qual o caminho a seguir. As problemáticas centradas na formação de 

professores foram as que, ao longo do curso, me suscitaram progressivamente mais 

interesse e simultaneamente mais dúvidas sobre qual seria o meu papel como licenciada 

em Ciências da Educação no seu estudo e/ou intervenção. Da procura de respostas 

emergiu a necessidade de uma especialização que permitisse desenvolver 

aprofundadamente competências profissionais no âmbito da investigação e do exercício 

profissional. Considerando este objetivo geral do curso de mestrado, e se por 

competência entendermos a mobilização de saberes, capacidades e atitudes para a 

resolução de um determinado problema, a escolha da modalidade de estágio de natureza 

profissional justificava-se pela pertinência de desenvolvimento de competências 

profissionais orientadas para a ação e da transferência de conhecimento para um 

contexto real de trabalho. 

Sabemos hoje que no que diz respeito à formação contínua de professores ela 

deverá estar inteiramente ligada á atualização e desenvolvimento pessoal e profissional 

dos docentes, ao questionamento das práticas de ensino, à identificação de necessidades 

dos professores e ao desenvolvimento de novos ambientes educativos e de relações 

pedagógicas nas escolas. 

A dinâmica de trabalho da instituição onde realizei o estágio permitiu o contacto 

e a intervenção num conjunto diversificado de atividades de que veio a destacar-se 

como mais importante, a da avaliação da formação proporcionada aos professores. 

Se é provável que a maioria das pessoas envolvidas nos 
processos de formação reconheça a sua importância como 
elemento de racionalização e regulação do sistema, parece 
igualmente provável que apenas uma minoria considere a 
avaliação que actualmente se faz adequada e eficaz. ESTRELA 
(1999:191) 
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Avaliar uma ação de formação requer, antes de mais, saber o que é avaliar, 

porque se avalia ou o que devemos avaliar. Hadji (1994) afirma que a avaliação deve ser 

posta deliberadamente ao serviço de uma melhor gestão da formação. Mas, qual o seu 

contributo na consecução das finalidades de um determinado programa de formação 

contínua de professores? Em que medida a formação contínua tem atingido as 

finalidades pretendidas no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal e profissional 

dos docentes? Ou será que à formação contínua apenas está inerente um simples 

processo de progressão na carreira? 

 Esta será a temática central deste relatório que integra a minha intervenção em 

três dimensões da avaliação da formação: avaliação da satisfação dos formandos, 

avaliação das aprendizagens e avaliação do impacto da formação. Os questionários de 

avaliação da satisfação dos formandos foram aplicados na ação de formação “Ciclo de 

Sábados – Falando com quem faz” que decorreu no centro de formação de fevereiro a 

junho de 2012. A avaliação das aprendizagens e a avaliação do impacto da formação 

foram realizadas na ação de formação “Derrubar Barreiras. Facilitar Percursos” 

desenvolvido pelo centro, em outubro de 2011, na Universidade Portucalense, na cidade 

do Porto. 

 Da estrutura do relatório faz farte, no primeiro capítulo, a apresentação do 

projeto de estágio inicial onde dou conta das minhas expectativas iniciais face à 

instituição onde decorreu o estágio e as finalidades para a sua realização. No segundo 

capítulo apresento a caracterização da associação como organização, especificando a 

sua estrutura e dinâmica assim como a do centro de formação contínua de professores. 

Esta caracterização é fundamentada numa entrevista ao presidente da associação cujo 

guião constitui anexo deste relatório. No terceiro capítulo apresento um enquadramento 

teórico sobre a formação contínua de professores conceptualizando o conceito de 

formação e as competências nela desenvolvidas para o exercício do professor como 

profissional. A formação contínua de professores é o tema central deste enquadramento 

teórico pois é nele que se fundamenta o estágio realizado. Considero que, para melhor 

compreendermos o campo onde pretendemos intervir é necessário conhecermos as 

teorias e os fundamentos que o sustentam e que permitem a partir daí interpretar e 

intervir face às diversas situações que vão surgindo. O quarto capítulo apresenta um 

enquadramento legal da formação contínua de professores evidenciando a Lei de Bases 

do Sistema Educativo e o Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores. Como 
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quinto capítulo apresento a construção do meu percurso durante o estágio onde estão 

descritas de uma forma sequencial as atividades desenvolvidas integrando a minha 

participação e mais-valia para o centro de formação. Segue-se, no sexto capítulo, o 

enquadramento teórico sobre a avaliação da formação, cujo tema se tornou a 

problemática central dos três estudos que foram desenvolvidos. Este enquadramento 

permite constuir uma base teórica fundamentada para elaboração dos mesmos. Concluo 

com um subcapítulo sobre a avaliação do impacto da formação referindo a sua 

importância, visto que uma das atividades desenvolvidas incidiu sobre esta dimensão da 

avaliação. 

Seguidamente, são apresentados os três estudos nos quais, maioritariamente, o 

estágio se centrou.  

O estudo 1 – avaliação da satisfação - teve como objetivo avaliar a satisfação 

dos formandos face à ação de formação que frequentaram. A ação de formação 

escolhida foi “Ciclo de Sábados – Falando com quem faz” planeada em cinco sessões, 

uma por mês, de fevereiro a junho de 2012.  

O estudo 2 – avaliação das aprendizagens - teve como objetivo avaliar as 

aprendizagens realizadas pelos formandos na ação de formação “II congresso 

internacional – Derrubar Barreiras, Facilitar Percursos” através dos relatórios escritos 

por eles produzidos.  

O estudo 3 – avaliação do impacto da formação incidiu sobre a ação “II 

congresso internacional – Derrubar Barreiras, Facilitar Percursos” e teve como principal 

objetivo avaliar o impacto da formação em três dimensões específicas: prática letiva, 

desenvolvimento profissional e prática institucional. 

Como considerações finais é apresentada uma reflexão sobre o percurso de 

estágio e as aprendizagens que com ele foram sendo adquiridas. É fundamental 

pensarmos na relação entre o eu, os outros e as coisas tal como defende Rosseau. A 

reflexão permite o distanciamento sobre a nossa prática e, desta forma, encontrar o 

fundamental da nossa intervenção. A intervenção realizada durante o estágio teve por 

base a mobilização de conhecimentos, capacidades e atitudes que articulados resultaram 

em soluções para as dificuldades encontradas. Da análise das práticas de planeamento e 

gestão da formação desenvolvidas pelo centro de formação durante o período de 

estágio, concluo o presente documento com um conjunto de sugestões de melhoria 

como contribuição para a sua evolução e crescimento. 
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1. CAPÍTULO I - PROJETO DE ESTÁGIO 

 

 Para desenvolver aprofundadamente competências profissionais no âmbito da 

investigação e do exercício profissional foi pensado um projeto de estágio que 

concomitantemente fizesse prevalecer os objetivos do mestrado em curso e os meus 

objetivos e preferências académicas. 

 A formação de professores e a educação especial e inclusiva foram desde sempre 

dois campos que tive interesse em cruzar pelo que a oferta de estágio num centro de 

formação de professores de ensino especial foi imediatamente aceite. 

Foram desde logo pensadas questões que originaram de seguida objetivos pré-

estabelecidos para o desenvolvimento do estágio, entre eles: 

- Perceber em que moldes é pensada e realizada a formação contínua de professores 

para este âmbito de atuação específico; 

- Contactar com professores que exerçam as suas funções na área da educação especial; 

- Perceber quais as necessidades de formação dos professores para lidar com crianças 

com necessidades educativas especiais; 

- Participar em ações de formação; 

- Desenvolver e implementar planos de formação; 

- Conhecer a estrutura e organização de um centro de formação; 

 

 Neste sentido o estágio nesta associação teve como tempo de permanência de 

outubro de 2011 a junho de 2012.  

Fundamentalmente esperava desenvolver e testar as minhas competências na 

área da formação e, portanto, envolver-me em atividades nas quais pudesse 

acompanhar, desenvolver e avaliar ações de formação. 

Conjuntamente com o presidente da associação e a diretora do centro de 

formação ficou então estabelecido que a minha intervenção iria ter prevalência em todas 

as atividades que iriam ser desenvolvidas pela associação na área da formação contínua 

de professores.  

Foi pretendido que ao longo do estágio conseguisse mobilizar os conhecimentos 

necessários para a planificação, intervenção e avaliação de ações de formação tendo em 

consideração as características e condições do contexto em que o estágio se inseria.
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2. CAPÍTULO II - CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

2.1 Contextualização 

 O estágio decorreu numa associação criada em julho de 2008, por um grupo de 

professores de Educação Especial que anteriormente dinamizavam um fórum de estudos 

de educação inclusiva. Este fórum continua a fazer parte da associação na sua vertente 

científica. No entanto, a nova estrutura alargou os seus horizontes na vertente da 

formação com a criação de um espaço que revertesse igualmente para a 

representatividade do grupo e a identidade profissional. Segundo o presidente da 

associação, da necessidade de formalização de uma estrutura light pela qual se regia o 

fórum, resultou a criação da associação que tem por missão apoiar o desenvolvimento 

da profissionalidade dos docentes de Educação Especial na busca de padrões de 

excelência e inovação nas práticas, na investigação e nas políticas, de forma a promover 

uma educação de qualidade no âmbito dos valores da Inclusão dos alunos com 

Necessidades Educativas Especiais. 

2.2 Estrutura 

 A associação constitui-se uma organização profissional de cariz científico e 

pedagógico, sem fins lucrativos e tem a sua sede num instituto superior de educação. É 

dirigida a todos os docentes de ensino especial, abrangendo todo o território nacional, 

não tendo ainda criado até a data Delegações Regionais. São órgãos sociais da 

associação: a Assembleia Geral (Presidente e dois secretários), a Direção (Presidente, 

Vice-presidente, Tesoureiro, dois Secretários e dois Vogais) e o Conselho Fiscal 

(Presidente e dois Vogais).  

A associação tem como possíveis sócios os docentes de Educação Especial, com 

habilitação própria para exercício dessa função (especialização), tal como 

regulamentada pela legislação. No entanto, podem igualmente pertencer à associação, 

instituições, investigadores, formadores, docentes, ou outros, com formação e/ou 

desempenho de funções na área da Educação Especial, Inclusão ou Apoios Educativos. 

Existe até à data um total de 315 associados  com predominância das zonas de 

Lisboa e Porto. Estes dados são facilmente explicáveis, pelo massivo número de 

docentes em ensino especial nestas zonas, cerca de 1065 na zona de Lisboa e 1290 na 

zona do Porto, comparativamente com 334 e 136 nas regiões do Alentejo e Algarve 
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respetivamente. (Estatísticas do ano de 2009 consultadas no site do Gabinete de 

Estatística e Planeamento em Educação do Ministério da Educação). 

Constituem receitas da associação: as quotas e contribuições pagas pelos 

associados; os subsídios atribuídos por quaisquer entidades públicas ou privadas, 

nacionais, estrangeiras ou internacionais; as heranças, os legados e as doações que lhe 

sejam atribuídos ou que sejam instituídos a seu favor; os rendimentos de bens ou 

capitais, próprios ou alheios, que lhe sejam atribuídos; o pagamento de quaisquer 

serviços prestados pela Associação. Constituem despesas da Associação os encargos 

indispensáveis à realização dos seus objetivos e as remunerações de pessoal, se houver, 

bem como, as remunerações dos órgãos sociais, no caso de lhes terem sido atribuídas. 

 

2.3 Dinâmica 

 No site oficial da associação encontra-se um conjunto de objetivos que a mesma 

se propõe alcançar e que passo a enunciar: valorizar a profissão, promovendo os valores 

da Inclusão, o conhecimento e a competência de docentes comprometidos com o seu 

próprio desenvolvimento profissional; promover a comunicação e a cooperação entre os 

docentes de Educação Especial, favorecendo a identidade associativa e o sentimento de 

pertença; promover a formação, informação, conhecimento e troca de saberes entre os 

docentes de Educação Especial, através de publicações, reuniões científicas, formação e 

divulgação de todo o tipo de iniciativas neste âmbito; colaborar na elaboração e 

divulgação de materiais, técnicas, procedimentos e recursos, de forma a qualificar o 

exercício da profissão; estimular a investigação científica na área das Necessidades 

Educativas Especiais e promover a fundamentação das práticas e decisões, com base no 

conhecimento; desenvolver projetos e ações conjuntas com associações similares, 

nacionais e internacionais; promover a colaboração com outros grupos profissionais do 

setor, bem como com outras organizações da comunidade, nomeadamente associações 

de pais; promover os valores da afirmação pessoal e da valorização das capacidades, 

pela positiva, da pessoa com Necessidades Especiais, na defesa dos seus direitos e 

cidadania; promover a cooperação institucional, nomeadamente através de protocolos e 

parcerias, com organismos públicos e privados, no âmbito da consultadoria, assistência 

e informação técnica e científica, participando como parceiros sociais, na definição das 

linhas estratégicas relativas a estes domínios. 

 Na entrevista realizada ao presidente da associação (anexo 2) são destacados por 

ele três objetivos gerais: em primeiro lugar “procurar criar uma estrutura que fosse ao 



II – CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

25 
 

mesmo tempo representativa das opiniões dos professores de educação especial”, em 

segundo lugar “tratar da questão da formação, melhorar a formação aos professores, ir 

ao encontro das necessidades de formação deles”, e por fim “ser interlocutores ao nível 

da definição de políticas ao nível da educação especial e inclusiva”. 

 Para alcançar estes objetivos a associação tem desenvolvido vários projetos 

principalmente na área da formação. A Formação Contínua tem sido uma forte aposta 

desta associação proporcionando ações de formação nas mais diversas áreas de 

intervenção no âmbito da Educação Especial e Inclusiva. Neste sentido, foram 

realizados dois congressos internacionais. O primeiro teve como tema “Ser Professor de 

Educação Especial” e foi realizado em novembro de 2009, no Instituto Piaget, em 

Almada. O segundo “Derrubar Barreiras, Facilitar Percursos” teve lugar em outubro de 

2011 na Universidade Portucalense, no Porto. A associação tem ainda desenvolvido 

outras atividades como o Workshop de Dançoterapia – O Movimento Expressivo em 

Educação Especial, ou o Ciclo de Sábados – Falando com quem Escreve. A divulgação 

destas atividades é feita através do site e de uma Newsletter bimensal. É ainda editada 

pela associação a Revista Profissional de Educação Especial, semestral, onde são 

publicados artigos e entrevistas a personalidades de relevância na área da Educação 

Especial e Inclusiva que segundo o presidente da associação “tem uma tiragem de mil 

exemplares”. É disponibilizado um Centro Documental aberto diariamente com títulos 

nacionais e internacionais, disponíveis para sócios, estudantes e investigadores nas áreas 

da Educação Inclusiva e Educação Especial. 

 A associação tem parcerias com a Associação de Profissionais da Educação de 

Infância (APEI), com o Instituto Piaget, com a Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação do Porto (FPCEUP) e mais recentemente com a “Pais em Rede”, com quem 

são realizadas conjuntamente ações de formação. 

 Para o presidente, esta associação representa uma oportunidade “de melhorar a 

nossa discussão sobre políticas”, manter uma interlocução com os órgãos de soberania, 

e uma oportunidade de conhecer o campo profissional mantendo igualmente “uma 

interlocução com a classe profissional”.  
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2.4 Centro de Formação de Professores  

Segundo o regulamento interno do centro de formação, este destina-se a 

profissionais de educação em geral e da educação especial, em particular, não tem fins 

lucrativos e abrange todo o território nacional. No início do estágio o centro de 

formação ainda não estava acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da 

Formação Contínua de Professores (CCPFCP), tendo vindo a sê-lo mais tarde. Dotado 

de autonomia pedagógica, o centro de formação tem como principais objetivos 

(dispostos no artigo 7º do regulamento interno): 

1- “Contribuir para a promoção contínua dos seus associados; 

2- Atualizar conhecimentos que contribuem para a melhoria das práticas 

profissionais; 

3- Promover e aperfeiçoar práticas pedagógicas que contribuem para a qualidade 

do processo ensino-aprendizagem; 

4- Promover a aquisição de competências, saberes e atitudes profissionais com 

vista a uma maior autonomia profissional; 

5- Promover o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas; 

6- Promover a identificação das necessidades de formação tanto numa perspetiva 

individual como organizacional; 

7- Dar resposta às necessidades de formação detetadas, adequando a oferta à 

procura de formação; 

8- Desenvolver ações de formação conjuntas com associações similares e outras 

entidades que exerçam atividades no campo da educação, quer sejam nacionais 

ou internacionais e; 

9- Incentivar a autoformação, a prática de investigação e a inovação educacional”. 

 

As primeiras ações de formação desenvolvidas pelo centro contaram com a 

parceria do centro de formação da APEI, por este ser acreditado pelo CCPFCP, 

possibilitando à associação promover ações de formação também elas acreditadas. 

Como sugere o presidente da associação, “quando nós não podemos organizar essa 

formação, nós fomos encontrar pessoas para fazer formação connosco, o caso do 

protocolo que fizemos com a APEI, ou a que estamos a trabalhar com a “Pais em Rede” 

e, portanto, quando nós não podíamos certificar a formação íamos buscar certificação a 

outros lugares”. 
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3. CAPÍTULO III – ENQUADRAMENTO TEÓRICO – 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

 

As linhas de pensamento apresentadas neste quadramento teórico servem de 

fundamento para a intervenção realizada no centro de formação. O confronto de 

perspetivas obriga a um aprofundamento teórico que justifique as decisões tomadas. 

Deste modo, o enquadramento teórico escolhido foi ao encontro das situações-problema 

que formam surgindo da análise das práticas de formação no centro em questão, tais 

como: as representações do centro de formação face ao conceito de formação; os 

métodos pedagógicos escolhidos; e a importância da dimensão organizacional no 

planeamento e gestão da formação. 

 

Estrela (1992) afirma que nenhum projeto, nenhum estudo científico poderá ser 

realizado sem se conhecer o campo em que se quer intervir. 

Seguindo este princípio tomo como necessário conhecer e fundamentar, na sua 

vertente teórica, o campo de intervenção deste estágio – formação contínua de 

professores - começando por abordar os conceitos de educação e formação. 

3.1 Educação & Formação 

O formador pode ser instrutor, professor, monitor, animador, interveniente, 

responsável ou animador de formação, conselheiro de formação, concetor, agente de 

mudança, psicossociólogo, formador inter empresas, formador analista, engenheiro de 

formação, etc. (Lesne, 1978, cit in Canário, 2008:17) 

A palavra formação tem sido empregue com vários sentidos e significados que só 

lhe acrescentam ambiguidade. A multiplicidade de designações e tarefas 

correspondentes ao ofício do formador espelha igualmente uma diversidade interna da 

conceção de formação. “Educar, ensinar, formar, foram durante muito tempo polos de 

uma mesma atividade (...)” (Rodrigues, 2006). 

Sabe-se hoje que educação e formação são constructos que se servem de 

designações distintas. Segundo Canário (2008) a educação corresponde a um processo 

de construção de uma experiência, que permite contrariar o fechamento e a centração no 

campo pedagógico e organizacional e com um campo social mais vasto. O autor 

encontra dois sentidos para este conceito: um primeiro “correspondente a uma 

perspetiva redutora, correspondente a práticas escolarizadas de ensino recorrente” e um 
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segundo que se confunde e sobrepõe “ao conceito de educação permanente, entendida 

como a totalidade dos processos educativos que estão presentes ao longo de toda a 

vida”. As histórias pessoais e os processos individuais de transformação da pessoa são 

vertentes incutidas no sentido antropológico de Educação. Tal como refere Boavida 

(2006) cada ser humano é o resultado da presença e da ação de todos os outros seres 

humanos e a Educação é “um processo lento, contínuo, muito rico e variado em que as 

significações implícitas em todas as situações se vão articulando e integrando num 

sentido mais geral (...)” 

No conceito de educação a vertente social é defendida por Marchand (1983) cit in 

Roegiers (1997:19) quando define educação como o “desenvolvimento de atitudes e de 

competências de ordem física, intelectual, moral e social que permite a todos encontrar 

o seu lugar na sociedade”. Assim como refere Boavida (2006), a Educação surge como 

“constitutiva dessa mesma sociedade enquanto fator de coesão e, ao mesmo tempo, 

enquanto factor responsável pelo seu desenvolvimento”. Acrescenta que a dimensão 

social não exclui a dimensão pessoal porque “cada homem realiza a sua própria e 

intransferível experiência vital, mas que, pelo facto de ser intransferível, necessita de ser 

articulada com a experiência vital dos outros homens, para que a vida social seja 

possível” (Santos, 1973 cit in Boavida, 2006:158) 

Por sua vez, o conceito de formação, “preferencialmente orientado para descrever 

processos de mudança de comportamentos e de atitudes que envolvem adultos, 

portadores de biografias e de projetos de vida, económica e socialmente inseridos, 

conduz a uma apropriação individual dos saberes, dando lugar a transformações 

atitudinais e a reinvestimentos na prática de vida” Rodrigues (2006). Para Nóvoa 

(1992), a formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 

técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal. Canário (2008) clarifica 

igualmente duas perspetivas para conceito de formação: por um lado “um significado 

redutor quando utilizado para designar processos adaptativos e instrumentais em relação 

ao mercado de trabalho” e por outro “um processo abrangente de autoconstrução da 

pessoa, num processo de “abertura à existência”.   

Encontra-se nestas abordagens ao conceito de formação a intenção de uma 

apropriação individual dos saberes num trabalho autónomo de construção de uma 

identidade. Daqui resulta a premissa de que ninguém forma ninguém; a pessoa forma-se 

a si mesma por um processo de mediação e modificação face à informação que lhe é 
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apresentada, que para Nóvoa in Josso (2002), representa um processo no qual “pertence 

a cada um transformar em formação os conhecimentos que adquire ou as relações que 

estabelece”. Como refere Rodrigues (2006) o ponto de partida e o ponto de chegada do 

processo de formação é o formando contextualizado na sua situação singular.  

De Ketele (1989) cit in Roegiers (1997:19) defende que “a formação é um 

processo de aprendizagem sistemática para o exercício de um papel”, aprendizagem 

essa que é desenvolvida individualmente para a realização de um papel que poderá ser 

profissional.  A ideia de investimento pessoal e construção de uma identidade pode ser 

também ela profissional, remetendo-nos para o conceito de profissionalização, isto é, “o 

processo individual de acesso à profissão” Estrela (2001). Mark Ginsburg citado por 

Nóvoa (1992) especifica a profissionalização como um processo através do qual os 

trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu 

poder/autonomia. O tornar-se profissional implica um investimento num  movimento de 

aproximação ao perfil definido para uma dada profissão. A formação direcionada para o 

exercício de uma profissão, atividade socialmente útil e remunerada, prevê então um 

conjunto de atitudes, comportamentos e saberes específicos mobilizados pelos 

formandos para a resolução de situações em condições reais de trabalho. No caso da 

profissão docente, o professor profissional é “antes de tudo, um profissional da 

articulação do processo de ensino-aprendizagem em uma determinada situação, um 

profissional da interação das significações partilhadas” Perrenoud, Paquay, Altet e 

Charlier, (2001). Para Estrela (2001), a profissão docente caracteriza-se como “uma 

atividade remunerada e socialmente reconhecida, assente num conjunto articulado de 

saberes, saberes-fazer e atitudes que exigem uma formação profissional longa e 

certificada (...)”. 

Segundo o Decreto-Lei 240/2001 de 30 de agosto que regulamenta o perfil de 

desempenho docente, o professor assume-se como “um profissional de educação, com a 

função específica de ensinar, pelo que recorre ao saber próprio da profissão, apoiado na 

investigação e na reflexão partilhada da prática educativa e enquadrado em orientações 

de política educativa para cuja definição contribui ativamente; fomenta o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena inclusão na sociedade, tendo 

em conta o carácter complexo e diferenciado das aprendizagens escolares; promove a 

qualidade dos contextos de inserção do processo educativo, de modo a garantir o bem-

estar dos alunos e o desenvolvimento de todas as componentes da sua identidade 

individual e cultural; identifica ponderadamente e respeita as diferenças culturais e 
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pessoais dos alunos; manifesta capacidade relacional e de comunicação, bem como 

equilíbrio emocional, nas várias circunstâncias da sua atividade profissional e; assume a 

dimensão cívica e formativa das suas funções, com as inerentes exigências éticas e 

deontológicas que lhe estão associadas.” 

Questiona-se hoje a multiplicidade de papéis que o professor tem que assumir 

para acompanhar e superar as evoluções que vão ocorrendo nas estruturas científicas, 

sociais e educacionais. Por este motivo é importante e necessária a reconceptualização 

da profissão docente e das competências profissionais a que a ela estão inerentes. 

Ibérnon Munoz (2001) questiona “Cuáles son las competencias necesarias para que el 

profesional de la docencia asuma esa profesionalización en la instituición educativa y 

tenga una repercusión educativa y social”. Para a compreensão da noção de 

competência tomo como referência a definição de Perrenoud (2000) que a designa como 

“uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de 

situações”. O autor acrescenta ainda que as competências “não são elas mesmas saberes, 

savoir-faire ou atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram tais recursos”. O 

professor como profissional mobiliza competências profissionais que segundo Le Boterf 

(1997) cit in Perrenoud (2000) se constrõem em formação “mas também ao sabor da 

navegação diária de um professor, de uma situação de trabalho à outra”. 

 

Da formação dos professores constam dois momentos distintos, a  formação 

inicial e a formação contínua. A formação inicial permite a aquisição de conhecimentos, 

comportamentos e atitudes preparando os futuros professores para o exercício 

profissional acima referido. Segundo Garcia in Nóvoa (1992) a iniciação profissional 

dos professores constitui uma das fases do “aprender a ensinar” e é caracterizada por um 

tempo de tensões e aprendizagens intensivas, em contexto desconhecidos, durante o 

qual os professores principiantes devem adquirir conhecimentos profissionais 

mantendo, no entanto, um certo equilíbrio pessoal. A formação inicial tem os seus 

propósitos consagrados legalmente e as investigações nesta área têm possibilitado o seu 

aprofundamento. No entanto para o presente relatório de estágio, considerando o campo 

de intervenção, darei especial enfoque às questões da formação contínua de professores. 
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3.2 Formação Contínua de Professores 

A formação profissional contínua é entendida como toda a formação realizada 

pelo docente após concretizada a sua formação inicial.  

Dadas as mutações sociais e os desafios emergentes da sociedade contemporânea, 

o professor tem a necessidade constante de se atualizar e aperfeiçoar as suas 

competências num processo contínuo de aprendizagem designado por formação 

profissional contínua. 

A formação profissional contínua é entendida por Rodrigues (2006) como: 

(...) o conjunto de actividades realizadas de forma sistemática 

ao longo da vida docente e articuladas com as situações de 

trabalho, que visam não só dotar o professor de conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores adequados aos exercícios das 

tarefas profissionais em ordem à melhoria da qualidade da 

educação proporcionada aos educandos (...). 

 
“Em contexto de trabalho, são vividos e construídos, simultaneamente, percursos 

profissionais e percursos de formação” (Canário 2006). É nesta lógica de 

desenvolvimento profissional e da formação do adulto que Marcel Lesne (1984) propõe 

três modelos de trabalho pedagógico colocando o sujeito como agente de socialização e 

mudança no seu processo de formação numa relação entra o saber e o poder. Com base 

na investigação desenvolvida por Lesne (1984), Nóvoa (2008) refere que estes modos 

de trabalho pedagógico “são construções abstratas que não existem empiricamente em 

parte alguma (...)” em que se pretende “pôr questões à realidade, formular hipóteses e, 

de alguma maneira, permitir que os formadores dominem melhor a direção e o sentido 

dos percursos pedagógicos que efetuarem”. 

 Trabalho pedagógico transmissivo de orientação normativa. Este modelo de 

trabalho pedagógico aproxima-se dos modelos mais clássicos ou tradicionais 

pedagógicos. A autoridade pedagógica recai sobre o formador pelo seu conhecimento 

no campo teórico em questão sendo o formando apenas o objeto de formação. “O saber 

que reside no formador é transmitido por intermédio de um processo impositivo de 

inculcação em que a pessoa é considerada como um objeto de formação” Nóvoa (2008) 

Trabalho pedagógico iniciativo de orientação pessoal. A ação pedagógica 

visa influenciar o processo de aquisição de conhecimentos pelos formandos de forma a 

torná-lo mais eficaz. A pedagogia utilizada consagra-se oposta às conceções de saber 

ditas tradicionais sem se identificar com pedagógicas ativas. O seu objetivo é 
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desenvolver a autonomia nos formandos sem se centrar na sua atividade ou prática. O 

formador já não é considerado como o único detentor do saber podendo implementar 

por vezes material didático com os formandos.  

Trabalho pedagógico apropriativo de orientação social. “A sociedade não é 

somente reprodução e adaptação é também uma produção de si mesma” (Lesne, 

1984:117). É com base nesta ideologia que o autor defende que as pessoas em formação 

devem ser consideradas como agentes de socialização suscetíveis de intervir ao nível da 

capacidade de cada um de agir sobre o seu próprio funcionamento. Este tipo de ação 

pedagógica centra-se na pessoa em relação com o mundo das coisas e dos homens 

considerando o desenvolvimento das suas capacidades dependente, em grande parte, da 

sua inclusão social. 

Jackson (1971) in Éraut (1985) distingue dois paradigmas sobre a formação 

contínua: o paradigma do deficit e o paradigma do crescimento. 

O paradigma do deficit ou da deficiência (defect approach) está centrado no 

professor, na sua individualidade, e sustenta a ideia de que a formação contínua serve 

para suprimir falhas ou deficiências da formação anterior, ajudando na sua 

reformulação. Neste caso, pressupõe-se que a formação inicial foi limitada e não 

suficiente para o desenvolvimento das competências dos formandos. “The defect 

approach can summarized by the terms “obsolescence” and “inefficiency”, and 

oscillates between these two perspectives according to the mood of the times” (ibid). 

Segundo o autor, neste paradigma os professores correm o risco de se tornarem 

“obsoletos” e “ineficientes” por não acompanharem o desenvolvimento de novas 

perspetivas, ou por não atualizarem os seus conhecimentos. O seu principal objetivo é 

então a atualização dos conhecimentos. Alguns autores encontram neste paradigma 

algumas desvantagens, tais como, a não centralidade nas reais necessidades e interesses 

dos professores.  

O paradigma do crescimento (growth approach) “begins with the assumptions 

that teaching is a complex and multifaceted activity about which there is more to know 

than can ever be known by one person” (íbid:2514). Dada a multiplicidade de papéis 

que o professor tem que representar e nas oportunidades de crescimento pessoal e 

profissional este paradigma, ao contrário do anterior, vê a formação como uma forma de 

identificar os interesses e necessidades dos formandos, satisfaze-los, promovendo a 

motivação e induzindo a melhoria da prática e o desenvolvimento de competências. O 

objetivo implícito na formação contínua é promover o crescimento do professor, quer 
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pessoal, quer profissionalmente. Está inerente a este crescimento o sentido de reflexão 

sobre a prática sobre o qual se fundamenta a produção de conhecimento pela 

experiência, como refere o autor “experience alone is rarely sufficient to stimulate 

growth: reflection on it is also necessary, and for this the teacher needs both the time 

and the tools”. A crítica a este paradigma sustenta-se na ideia de que a satisfação dos 

interesses dos professores pode não ser suficiente para suprimir as necessidades da 

Escola. 

“Neither of Jackson’s paradigms seems to offer much to the political interests of 

the community” Éraut (1985). Por este motivo Éraut propõe outros dois paradigmas: O 

paradigma da mudança e o paradigma da resolução de problemas. 

O paradigma da mudança (change paradigm) foca a formação contínua como 

estratégia para suprimir as falhas do Sistema Educativo. A grande finalidade da 

formação contínua é promover as inovações das políticas educativas que sustentem as 

mudanças sociais. Este paradigma defende que as reformas educativas devem 

acompanhar as necessidades sociais colocando a formação como principal instrumento 

de promoção deste ideal. O professor deixa de ser o foco da formação uma vez que não 

lhe são concedidas as competências de diagnosticar, por si só, as mudanças ocorridas na 

sociedade, e desenvolver os meios necessários para as acompanhar. A crítica a este 

paradigma assenta na ideia de que nem sempre as inovações propostas vão ao encontro 

das necessidades dos professores provocando nestes um sentimento de mal-estar e 

desmotivação para com o acompanhamento destas mesmas mudanças. 

Por fim, o paradigma da resolução de problemas (problem-solving paradigm) 

está centrado fundamentalmente na melhoria do funcionamento da Escola. “Because 

education is an inherently difficult and complex process and because circumstances are 

constantly changing, problems will inevitably arise in individual schools and 

classrooms” Éraut (1985). É objetivo primordial identificar os problemas da escola e 

colmatá-los através da formação dos professores. Esta formação está orientada para a 

identificação dos problemas em cada sala aula, em cada escola e na obtenção da sua 

resolução. A crítica a este paradigma recomenda que a identificação destes problemas 

deverá ser feita a partir do professor que, contextualizado na sua sala de aula, conhece 

os seus alunos e os problemas daí reconhecidos. Implica, portanto, uma reflexão sobre a 

prática, que como refere Alarcão (1996) a reflexão fornece aos professores o “direito de 

construir o seu saber”. 
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A formação contínua de professores marcou a década de 90, pois como refere 

Nóvoa (1991) os problemas da formação inicial e da profissionalização em serviço 

estavam em vias de resolução. “O desafio é decisivo, pois não está apenas em causa a 

reciclagem dos professores ma também a sua qualificação para o desempenho de novas 

funções (administração e gestão escolar, orientação escolar e profissional, educação de 

adultos etc) ” Nóvoa (1991).  

“A formação contínua de professores tem-se constituído nas 

últimas duas décadas como uma das grandes preocupações da 

política educativa portuguesa. Razão que determinou o 

investimento feito no âmbito dessa acção com o propósito de 

concorrer para a melhoria do sistema educativo, através da 

qualificação e da capacitação do corpo docente das escolas” 

MOREIRA, LIMA E LOPES (2009) 

 

A questão da formação contínua de professores se articular primeiramente com os 

objetivos do sistema é para Nóvoa (1991) um situação inaceitável pelas lógicas do 

desenvolvimento profissional, pessoal e organizacional serem igualmente necessárias à 

conceção da formação contínua. 

 

3.2.1 Desenvolvimento Profissional   

Diversos autores têm substituído o conceito de formação profissional contínua por 

“desenvolvimento profissional” que segundo Rodrigues (2006) explica-se pela 

“conotação mais dinâmica, anulando as descontinuidades que a concepção escolarizada 

da formação impõe quando a restringe a momentos e espaços formalmente 

determinados”. 

Morais e Medeiros (2007) entendem o desenvolvimento profissional como um 

processo que é: 

(I)   Intencional, por se tratar de um processo deliberadamente guiado por uma 

visão clara de intenções e objetivos; 

(II)   Contínuo, dado que os professores deverão ser contínuos aprendentes ao longo 

de todo o ciclo da sua carreira profissional; 

(III) Sistemático, na medida em que considera a mudança não circunscrita a uma 

período de tempo determinado. 

 Day (1999) defende que o crescimento implica aprendizagem e que o 

desenvolvimento profissional contínuo inclui todos os tipos de aprendizagem. 
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“No decurso de toda a carreira, será aceitável esperar que os 

professores tenham oportunidades para participar numa 

variedade de actividades formais e informais indutoras de 

processos de revisão, renovação e aperfeiçoamento do seu 

pensamento e da sua acção e sobretudo, do seu compromisso 

profissional. Por outro lado, esperar-se-á que tais actividades 

incidam sobre propósitos pessoais e profissionais e reflictam, 

ao mesmo tempo, necessidades individuais e colectivas, 

técnicas e baseadas na investigação.” DAY (1999:16) 

  
 Os fundamentos da obra deste autor sobre o desenvolvimento profissional 

contínuo assentam em dez princípios resultantes de investigações realizadas sobre 

professores, o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional. Estes dez 

princípios resumem aquilo que é para o autor o desenvolvimento profissional contínuo 

numa visão alargada do conceito que envolve não só o professor mas a escola e as 

condições sociais e políticas: 

1- “Os professores só poderão realizar os objectivos educacionais se tiverem uma 

formação adequada e, ao mesmo tempo, se forem capazes de garantir e melhorar 

o seu contributo profissional através do empenhamento numa aprendizagem ao 

longo de toda a carreira.”; 

2- “Uma das principais tarefas de qualquer professor é a de desenvolver nos seus 

alunos uma disposição para a aprendizagem ao longo de toda a vida (...) 

demonstrando o seu compromisso e entusiasmo pela aprendizagem 

permanente.”; 

3- “É necessário promover o desenvolvimento profissional contínuo de todos os 

professores (...) para que possam acompanhar a mudança, rever e renovar os 

seus próprios conhecimentos, destrezas e perspectivas sobre o bom ensino.”; 

4- “A aprendizagem baseada apenas na experiência irá, em última análise, limitar o 

seu desenvolvimento profissional”; 

5- “O pensamento e a acção dos professores constituem o resultado da interacção 

profissional, o cenário da sala de aula e da escola e os contextos mais amplos, 

sociais e políticos nos quais trabalham”; 

6- “Ensinar é um processo complexo. Embora a complexidade organizacional 

possa ser minimizada, p.e., através de infra-estruturas adequadas, um ensino 

eficaz exigirá sempre destrezas, quer intrapessoais, quer interpessoais, e um 

empenhamento pessoal e profissional”; 
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7- “(...) o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico não podem 

estar divorciados das necessidades pessoais e profissionais dos professores e dos 

seus propósitos morais.”; 

8- “Os professores não podem ser formados (passivamente). Eles formam-se 

(activamente).”; 

9- “O êxito do desenvolvimento da escola depende do êxito do desenvolvimento do 

professor”; 

10- Planificar e apoiar o desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira é 

uma responsabilidade conjunta dos professores, das escolas e do Governo”. 

 

Em Portugal, no perfil geral do desempenho docente, Decreto-Lei 240/2001 de 30 

de agosto, está igualmente reconhecida a dimensão de desenvolvimento profissional ao 

longo da vida: “o professor incorpora a sua formação como elemento constitutivo da 

prática profissional, construindo-a a partir das necessidades e realizações que 

consciencializa, mediante a análise problematizada da sua prática pedagógica, a reflexão 

fundamentada sobre a construção da profissão e o recurso à investigação, em 

cooperação com outros profissionais”. 

 

3.2.2Desenvolvimento Pessoal 

“Estar em formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e criativo 

sobre os percursos e os projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, 

que é também uma identidade profissional” Nóvoa (1991). 

Estando o professor no centro de um processo holístico que envolve o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, forma-se na ação, numa lógica de resolução de 

problemas, pela interatividade com os pares e com os destinatários da ação educativa. 

Tal como refere Canário (2006) “em contexto de trabalho, são vividos e construídos, 

simultaneamente, percursos profissionais e percursos de formação”. Esta lógica de 

desenvolvimento profissional inerente ao desenvolvimento do adulto traz-nos uma nova 

perspetiva da formação eivada pela experiência que constitui um potencial de 

aprendizagem que obriga a existência de um elemento essencial – a reflexão.  
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Nóvoa (1988) citado por Canário (2008) enuncia seis princípios inerentes à 

formação de adultos que nos poderá ajudar a perceber estar relação entre a formação do 

professor e a formação do adulto: 

1º Princípio: “O adulto em situação de formação é portador de uma experiência 

profissional. (…) reflectir sobre o modo como ele próprio se forma”;  

2º Princípio: “A formação é sempre um processo de transformação individual, na tripla 

dimensão do saber (conhecimentos), do saber-fazer (capacidades) e do saber ser 

(atitudes) ”; 

3º Princípio: “A formação é sempre um processo de mudança institucional”;  

4º Princípio: “Formar não é ensinar às pessoas determinados conteúdos, mas sim 

trabalhar colectivamente em torno da resolução de problemas. A formação deve 

organizar-se numa tensão permanente entre a reflexão e a intervenção (…) implica três 

conceitos de formação de adultos: formação-acção (…), formação-investigação (…), e 

formação inovação (…).” 

5º Princípio: “A formação deve ter um cariz essencialmente estratégico”; 

6º Princípio: “(…) como dizia Sartre, o homem caracteriza-se, sobretudo, pela 

capacidade de ultrapassar as situações pelo que consegue fazer com que os outros 

fizeram dele.” 

Na formação do professor, assim como na formação do adulto, deverá estar 

sempre presente a experiência, a sua reflexão e a mudança consequente. Como refere 

Josso (2005), a experiência implica uma dimensão afetiva, implica uma reflexão sobre o 

que foi vivido. Nesta perspetiva é fundamental o professor conhecer a sua prática, 

refletir sobre ela, “conhecer e conhecer-se para agir em situação” Alarcão (1996). 

O reconhecimento da importância da experiência nos processos de aprendizagem 

e de formação é um processo interno ao sujeito, ao longo da sua vida, processo esse que 

corresponde à autoconstrução como pessoa.  

“A reflexão não é um conhecimento “puro”, mas sim um conhecimento contaminado 

pelas contingências que rodeiam e impregnam a própria experiência vital”. Gomez 

(1992) 

A identidade profissional deverá ser orientada e apoiada na formação inicial onde 

o contacto e o diálogo com a realidade são privilegiados. O seu desenvolvimento 
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evoluirá no sentido da mobilização e reconstrução de saberes realizada por uma 

aprendizagem continuada por meio da reflexão na e sobre a ação para a obtenção de um 

saber praxiológico premeditado  

“Uma prática reflexiva eficaz tem que integrar o contexto institucional. O 

professor tem de se tornar um navegador atento à burocracia” (Schon, 1992).  

 

3.2.3 Desenvolvimento Organizacional 

É precisamente nas escolas onde os professores aprendem mais e melhor a sua 

profissão. Neste sentido é o contexto mais propício ao desenvolvimento pessoal e 

profissional que traz melhorias não só nas práticas dos docentes como na vida da 

própria escola. Como refere o 3º princípio de Educação de Adultos enunciado a cima 

por Nóvoa (1988) citado por Canário (2008) “a formação é sempre um processo de 

mudança institucional”. O professor reflexivo e crítico tem consciência de si e dos seus 

conhecimentos e é livre de poder tomar decisões atuando no sentido da educação para 

todos abrindo portas para uma nova conceção de profissionalidade (capacidade de cada 

profissional agir com autonomia em função dos saberes especializados). Com este 

ganho de autonomia deixa de ser um mero educador passivo passando a ser um membro 

ativo da comunidade educativa.  

Estando o professor inserido num contexto é igualmente fundamental ter 

consciência do lugar que ocupa na escola e na sociedade. O questionamento da 

realidade permitirá ao professor melhorar não só a sua prática como contribuir para a 

evolução da escola onde está inserido. Com base numa experiência, numa prática 

reflexiva, o professor obterá uma autonomia projetada para a inovação. Estar a par das 

mudanças que ocorrem na profissão, o lançamento de projetos inovadores e estar 

inserido na comunidade educativa são facetas que completam a identidade profissional 

do professor.  

“A mudança educacional depende dos professores e da sua 

formação. Depende também da transformação das práticas 

pedagógicas na sala de aula. Mas hoje em dia nenhuma 

inovação pode passar ao lado de uma mudança ao nível das 

organizações escolares e do seu funcionamento. Por isso, falar 

de formação de professores é falar de um investimento 

educativo dos projectos de escola”. NÓVOA (1991) 
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3.3 Mudanças de perspetivas na formação contínua de professores 

Mantem-se em questionamento os propósitos da formação contínua no seu 

exercício para a melhoria da qualidade do ensino e consequentemente na melhoria das 

aprendizagens dos alunos. Estará o sistema global da formação contínua orientado para 

a resolução dos problemas da comunidade escolar por meio da capacitação dos 

professores de produção e inovação exigidas pelos novos papéis e funções docentes? 

Não se trata no entanto da frequência múltipla de ação de formação mas, como refere 

Nóvoa (1992) citado por Campos (1995), trata-se sim da “emergência de um cultura 

profissional no seio do professorado e de uma cultura organizacional no seio das 

escolas”. Da cultura profissional, a emergência provem da necessária articulação entre 

as práticas e os esquemas teóricos que as sustentam. Os professores devem manter a 

necessidade de atualização e contextualização do saber, explorando e adaptando a sua 

prática às condições exigentes, numa perspetiva de desenvolvimento profissional sendo 

este um processo inacabado e em permanente reconstrução. Como refere Alarcão e 

Roldão (2010) “o processo de construção profissional é um processo de autoformação 

sistemático, numa atenção constante às necessidades próprias e num processo de 

mudança de posição face ao conhecimento e aos atores da relação educativa”.  

Compete igualmente, ao quadro da formação contínua de professores 

proporcionar atividades de formação com modalidades adequadas às finalidades 

formativas dos professores e em articulação entre o significado das ações de formação e 

o significado do contexto educativo onde os professores estão inseridos. 

 Como refere Rodrigues (2006) há ainda “uma colagem perversa entre as 

actividades de formação e a progressão salarial e na carreira, retirando à formação a 

visão de estratégia capaz de resolver problemas do trabalho docente ou de aumentar a 

satisfação com que ele é conduzido”. Por opiniões de diversos autores, a autora 

acrescenta que é reclamado mais conhecimento e mais investigação mas igualmente 

mais articulação entre as comunidades científica, política, dos formadores e dos 

práticos.
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4. CAPÍTULO IV – ENQUADRAMENTO LEGAL DA 
FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

 

É apresentado neste capítulo o quadro legislativo português relativo à formação 

contínua de professores. Tendo em conta o contexto do local de estágio, considera-se, 

igualmente, necessário enquadrar legalmente a prática nele instituída. 

4.1 Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 49/2005 de 30 de agosto) 

No artigo 33º do IV capítulo da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) a 

formação de educadores e professores é entendida como flexível e que permita a 

reconversão e mobilidade dos educadores e professores dos diferentes níveis de 

educação e ensino. Ela deve ser integrada quer no plano da preparação científico-

pedagógica quer no da articulação teórico-prática. Estimula uma atitude 

simultaneamente crítica e atuante, favorecendo e estimulando a inovação e a 

investigação que conduza a uma prática reflexiva e continuada de auto-informação e 

autoaprendizagem. Mais especificamente, a formação contínua é entendida como um 

complemento e atualização da formação inicial numa perspetiva de educação 

permanente, visando o desenvolvimento de competências profissionais, a promoção 

pela investigação aplicada, o incentivo à inovação educacional para a melhoria da 

qualidade do ensino. O artigo 38º do mesmo capítulo distingue na formação contínua, a 

necessidade de diversificação “de modo a assegurar o complemento, aprofundamento e 

atualização de conhecimentos e de competências profissionais, bem como possibilitar a 

mobilidade e a progressão na carreira”. A questão da mobilidade é referida por Campos 

(1995) como o principal obstáculo dada a dispersão geográfica a que os professores 

estão sujeitos. No entanto, tal como refere a lei, o autor dá ênfase à modalidade de 

dispensa de serviço para a participação em ocasiões de formação contínua. “Cada 

professor pode solicitar, em cada ano, até oito dias de dispensa de serviço para 

formação; durante a sua ausência não é, em geral, substituído” (ibid). 
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4.2 Decreto-Lei nº 249/92 de 9 de novembro - Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores 

4.2.1 Objetivos, áreas de formação e modalidades  
 

O Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores (RJFCP) prevê como 

objetivos fundamentais da formação contínua: 

a) a melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens, através da permanente 

atualização e aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórica e prática; 

b) o aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes nos vários 

domínios da atividade educativa quer a nível do estabelecimento de educação ou de 

ensino, quer a nível da sala de aula; 

c) o incentivo à autoformação, à prática da investigação e à inovação educacional; 

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

da autonomia das escolas e dos respetivos projetos educativos; 

e) o estímulo aos processos de mudança ao nível das escolas e dos territórios 

educativos em que estas se integrem suscetíveis de gerar dinâmicas formativas; e 

f) o apoio a programas de reconversão profissional, de mobilidade profissional e de 

complemento de habilitações. 

Os efeitos previstos para as ações de formação contínua são relativos à apreciação 

curricular e para progressão na carreira docente (artº 5º). 

Constituem áreas de formação contínua (A) as ciências de especialidade que 

constituam matéria curricular nos vários níveis de educação e ensino a que se reporta o 

presente diploma; (B) Ciências da Educação; (C) Prática e investigação pedagógica e 

didática nos diferentes domínios da docência e; (D) Formação pessoal, deontológica e 

sociocultural. 

Tendo em conta os objetivos para formação contínua, as ações de formação 

contínua revestem as seguintes modalidades:  

 

Cursos/Módulos de Formação 1 

Ao curso de formação é concedida uma função global de aquisição de 

conhecimentos, capacidades e competências por parte dos professores com o intuito de 

desenvolver a autoformação e a inovação educacional. Tem como objetivos principais: a 

atualização e aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórica e prática; a 

                                                            
1 Regulamento para acreditação e creditação de ações de formação na modalidade Curso/Módulo de 
Formação (1999) 
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aquisição e desenvolvimento de capacidades e de instrumentos de análise e 

problematização das experiências dos professores em formação; e a o aperfeiçoamento 

das competências profissionais. 

Os cursos de formação comtemplam predominantemente conteúdos dirigidos ao 

“saber” e ao “saber-fazer”. Neste sentido é fundamental a adequação das proporções 

entre sessões teóricas e sessões práticas. 

O processo de avaliação dos formandos poderá consistir na elaboração de um 

produto a construir ao longo do curso ou a ser elaborado na sua parte final. 

Não se definem limites de duração mínima ou máxima pois deve ser considerado 

como critério de duração a sua correspondência adequada aos objetivos propostos. 

 

Frequência de disciplinas singulares em instituições de ensino superior2 

Para a acreditação de disciplinas singulares em instituições de ensino superior é 

necessário o cumprimento das seguintes condições: 

- prosseguirem objetivos de entre referidos no artigo 3º RJFCP (acima referidos); 

- incidirem em, pelo menos, uma das áreas referidas no artigo 6º do RJFCP (acima 

referidas); 

- integrarem o currículo de um curso cuja condição de acesso seja a titularidade de 

um bacharelato ou de uma licenciatura, à exceção dos cursos de licenciatura em 

Ciências da Educação; 

- serem realizadas em regime de frequência obrigatória a, pelo menos, dois terços 

das aulas correspondentes; 

- serem ministradas por instituições de ensino com vocação adequada ao domínio a 

que respeitam. 

O número de créditos a atribuir decorre da aplicação do nº1 do artigo 14º do 

RJFCP, tomando como horas de formação: 

a) Doutoramento: correspondente a 600 horas de formação; 

b) Mestrado completo: correspondente a 400 horas de formação; 

c)  Parte curricular de Mestrado, Licenciatura ou Curso de Estudos Superiores 

Especializados, completo: correspondente a 300 horas de formação. 

 

 

 

                                                            
2 Regulamento para acreditação e creditação de ações de Disciplina Singulares do Ensino Superior (1999) 
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Seminários3 

O Seminário destina-se a exercitar os formandos no estudo autónomo e nos 

métodos e processos do trabalho científico, bem como na elaboração de relatórios e de 

outras produções escritas decorrentes do estudo e do trabalho científico. 

Como modo de realização são desenvolvidos relatos, em grupo, de estudos e de 

investigação desenvolvidos pelos formandos, e o seu comentário e debate promovido 

pelos pares e pelos formadores. Cada formando deve apresentar um ensaio escrito sobre 

os estudos realizados ou um relatório da investigação produzido durante o Seminário. 

Esta modalidade de ação de formação não deve ultrapassar 3 horas semanais 

distribuídas ao longo de 12 a 20 semanas. 

 

Oficinas de Formação4 

Esta modalidade é realizada segundo componentes do saber-fazer prático ou 

processual, orientada para os seguintes objetivos: 

- delinear ou consolidar procedimentos de ação ou produzir materiais de intervenção 

definidos pelo conjunto de participantes como a resposta mais adequada ao 

aperfeiçoamento das suas intervenções educativas; 

- assegurar a funcionalidade dos produtos obtidos na oficina, para a transformação 

das práticas; 

- refletir sobre as práticas desenvolvidas; 

- construir novos meios processuais ou técnicos. 

Para a realização da Oficina, a identificação prévia e objetiva das necessidades de 

formação desempenha um papel relevante. Deverão ser criadas situações de 

socialização onde os formandos possam relatar as suas práticas efetivas, partilhando e 

refletindo de modo a equacionar novos meios processuais e técnicos. 

A regulação e avaliação das atividades e dos materiais de intervenção, bem como 

dos resultados com eles atingidos devem corresponder às necessidades previamente 

sentidas. 

O período de realização de um Oficina de formação não deverá ultrapassar um 

ano letivo. 

 

 

                                                            
3 Regulamento para acreditação e creditação de ações de formação na modalidade Seminário (1999) 
4 Regulamento para acreditação e creditação de ações de formação na modalidade Oficina de Formação 
(1999) 
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Estágios5 

O Estágio é uma modalidade realizada segundo componentes de saber-fazer 

prático ou processual, orientada para os seguintes objetivos: 

- reflexão sobre as práticas desenvolvidas; 

- tratamento de aspetos específicos da atividade profissional; 

- aquisição de novas competências; 

- construção de novos saberes, designadamente práticos ou processuais. 

A realização do Estágio suporta-se, fundamentalmente, na atividade individual do 

formando com o acompanhamento e orientação do formador na procura de uma reflexão 

conjunta nas e sobre as práticas. Deverão ser proporcionadas “sessões presenciais 

conjuntas” nas quais os participantes do estágio se encontrem, em coletivo, para a 

realização de trabalho conjunto. 

O período de realização de um Estágio não deve ultrapassar um ano letivo e terá 

de incluir sessões presenciais conjuntas” cuja duração oscile entre 15 e 30 horas de 

formação. 

 

Projeto6 

O Projeto como metodologia de formação está orientado para os seguintes 

objetivos: 

- desenvolver metodologias de investigação-formação centradas na realidade 

experimental da vida escolar e /ou comunitária, no território educativo; 

- incrementar o trabalho cooperativo em equipa e o diálogo pluri e interdisciplinar; 

- favorecer a capacidade para resolver problemas e desenvolver planos de ação; 

- aprofundar a capacidade para relacionar o saber e o fazer, a aprendizagem e a 

produção; 

- potenciar a integração afetiva, a socialização e a realização de interesses pessoais e 

grupais. 

“Pela sua natureza dialética, pela sua contribuição para «instaurar entre o actor e o 

seu meio uma relação que se transforma em acção (Barbier; 1993)», a metodologia do 

projecto, seja na sua forma de resolução de problemas socioprofissionais, 

sociocomunitários, sócio escolares, ou relativos ao universo dos alunos, seja na sua 

forma de construção de saberes e de saberes-fazer no âmbito do currículo, revela-se 

                                                            
5 Regulamento para acreditação e creditação de ações de formação na modalidade Estágio (1999) 
6 Regulamento para acreditação e creditação de ações de formação na modalidade Projeto (1999) 
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como uma estratégia de grande alcance na prossecução dos objectivos de formação 

contínua estabelecidos no artigo 3º do decreto-lei 207/96, de 2 de novembro (RJFCP) ” 

Na realização do Projeto devem ser planeadas “sessões presenciais conjuntas” 

onde os formandos produzam relatos sobre o seu trabalho, discutam metodologias e 

acertem mecanismos de desenvolvimento futuro. 

O período de realização de um Projeto não deverá ultrapassar o horizonte de um 

ano letivo. 

 

Círculo de Estudos7 

O objetivos do Circulo de Estudos como metodologia de formação direcionam-se 

para: 

- implicar a formação no questionamento e na mudança das práticas profissionais; 

- incrementar a cultura democrática e a colegialidade; 

- fortalecer a autoconfiança dos participantes; 

- consolidar o espírito de grupo, a capacidade para interagir socialmente e para 

praticar a interdisciplinaridade. 

São vários os métodos que servem as ações de formação desta modalidade: os 

estudos de caso, o método dos problemas, o método da discussão, o guia de estudo, o 

método da representação e/ou o estudo de situações. 

O Círculo de Estudos deverá decorrer num horizonte temporal mínimo de 10 

semanas. 

 

 

                                                            
7 Regulamento para acreditação e creditação de ações de formação na modalidade Círculo de Estudos 
(1999) 
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4.2.2 Avaliação e certificação das ações de formação 

A secção II do RJFP destina-se à avaliação e certificação das ações de formação. 

Neste sentido refere que as ações de formação são avaliadas pelo formando, pelo 

formador ou entidade formadora “de modo a permitir a análise da sua adequação aos 

objetivos previamente definidos e da sua utilidade na formação contínua do docente”. 

Cabe à entidade formadora criar instrumentos de avaliação e “proceder ao tratamento 

dos dados recolhidos e promover a divulgação dos respetivos resultados”. 

Relativamente à certificação das ações de formação é da responsabilidade das entidades 

formadoras emitir os certificados das ações de formação tendo em conta os critérios 

dispostos no ponto 3 do artigo 13º desta secção. 

4.2.3 Entidades Formadoras 

Segundo o artigo 15º do capítulo III do RJFCP constituem-se entidades 

formadoras “a) as instituições de ensino superior cujo âmbito de actuação se situe no 

campo da formação de professores, das ciências de educação e das ciências da 

especialidade; b) os centros de formação das associações de escolas; os centros de 

formação de associações profissionais ou científicas sem fins lucrativos, constituídas 

nos termos da lei, cuja intervenção seja considerada relevante para o processo de 

formação contínua de professores.” 

A par dos objetivos gerais da formação contínua de professores constituem 

objetivos dos centros de formação “a) incentivar a autoformação, a prática de 

investigação e a inovação educacional; b) promover a identificação das necessidades de 

formação; c) dar resposta a necessidades de formação identificadas e manifestadas pelos 

estabelecimentos de educação e ensino associados e pelos respectivos educadores e 

professores; d) fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas e; e) 

adequar a oferta à procura de formação” (artº 19º). Tendo em conta estes objectivos são 

competências das entidades formadora identificar as necessidades de formação dos 

docentes; promover as acções de formação contínua; elaborar planos de formação, 

podendo estabelecer protocolos de cooperação com outras entidades formadoras; 

coordenar e apoiar projectos de inovação dos estabelecimentos de educação e ensino 

associados; promover a articulação de projectos desenvolvidos pelas escolas com os 

órgãos de poder local e; criar e gerir centros de recursos (artº 20º). 
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4.2.4 Formadores 

Como disposto no artigo 31º do capítulo IV, são formadores, nas áreas de 

formação já mencionadas, os indivíduos que possuam uma das seguintes habilitações: 

doutoramento; mestrado; aprovação em provas de aptidão pedagógicas e capacidade 

científica, realizadas no âmbito da docência do ensino superior; curso de pós-graduação 

ou parte curricular do mestrado; curso de formação especializada em Educação/Ciências 

de Educação ou; licenciatura em Educação/Ciências de Educação. Podem ainda ser 

formadores os docentes profissionalizados dos ensinos básicos e secundário e os 

educadores de infância habilitados com uma das seguintes qualificações em 

Educação/Ciências da Educação: a) diploma de estudos superiores especializados; b) 

curso de formação de formadores com duração superior a centro e vinte horas.  

  

Síntese 

Conclui-se com a leitura das duas leis acima referidas, que a formação contínua de 

professores constitui-se tanto como um dever, como um direito, tanto por parte dos 

docentes, como das instituições que a promovem.   

É fundamental que as leis que regem a prática da formação permitam aos centros 

de formação, um campo de autonomia possível, que lhes permita desenhar a formação 

como meio de resposta às necessidades percebidas. 

É importante que a formação seja concebida como uma estratégia para a 

actualização de conhecimentos e competências, para que os profissionais consigam 

corresponder aos desafios colocados por uma sociedade em mudança. A melhoria da 

qualidade das aprendizagens dos alunos, o desenvolvimento pessoal e profissional dos 

docentes e o incentivo à auto-formação são pressupostos básicos e fundamentais da 

formação contínua, que os centros de formação deveriam destacar na sua missão e 

visão. As entidades formadoras têm o dever de proporcionar acções de formação que 

melhor satisfaçam as necessidades dos professores. As diferentes modalidades devem 

ser utilizadas de acordo com os objectivos e as finalidades que se pretende atingir com a 

formação, prevendo um conjunto de metodologias que impliquem o formando e o 

formador num processo de ensino-aprendizagem. 

Relativamente ao enquadramento legal acima apresentado, foram sendo 

analisadas, contínuamente no local de estágio, as decisões tomadas e a dinâmica da 

prática de formação dentro do espaço de autonomia permitido pela legislação 

portuguesa. Estão referidas, nas conclusões finais do presente relatório, as ideias-chave 

que se concluem da observação diária realizada no centro de formação.  
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5. CAPÍTULO V - O PERCURSO  
 

5.1 Atividades desenvolvidas 

 Durante o período de estágio foram várias as oportunidades de integração na 

dinâmica da associação. A minha intervenção como estagiária foi ganhando forma e 

sentido e é refletida no caminho que a seguir apresento. Todas as atividades foram 

sendo planeadas ao longo do tempo, estando disposto no anexo 19 o respetivo 

cronograma. 

Conhecer a associação... 

A oportunidade de estágio no centro de formação surgiu numa conferência 

organizada pela associação em parceria com o Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, durante a qual fui apresentada ao presidente da associação que desde logo 

aceitou a minha integração na sua equipa como estagiária.  

Na primeira visita à associação fui recebida pelo presidente que brevemente 

enquadrou a pertinência da existência da associação e a sua missão com vista a 

estabelecer uma adequação entre as necessidades da associação e os meus interesses 

como estagiária. Depois de encontrada e discutida a parceria que poderia resultar da 

minha integração na associação, conheci as instalações propriamente ditas e um 

elemento da associação com funções administrativas e responsável pela sistemática 

abertura da associação. Seria então com este elemento que iria trabalhar regularmente 

durante a minha permanência na associação. 

 

...II Congresso Internacional “Derrubar Barreiras, Facilitar Percursos”... 

Desta reunião resultou logo uma primeira proposta de trabalho que consistia na 

minha participação na organização do II congresso internacional “Derrubar Barreira, 

Facilitar Percursos” desenvolvido pelo centro de formação na Universidade 

Portucalense, na cidade do Porto.  

A título de estagiária fiquei responsável pelo acompanhamento dos formandos, 

durante e após o congresso, no seu processo de obtenção dos créditos para efeitos de 

progressão na carreira. Deste acompanhamento resultou a elaboração de um documento 

(anexo 4) com as normas estabelecidas pelo centro de formação, para a realização do 

relatório crítico a elaborar pelos formandos. Distribuí este documento durante o 
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congresso tendo como principal função o esclarecimento do processo de obtenção de 

créditos e a elaboração do relatório. Preparei igualmente uma lista de presenças (anexo 

5) na qual todos os formandos que pretendessem a obtenção dos créditos teriam que 

deixar a sua assinatura para controlo das presenças mínimas obrigatórias. Constatei a 

dificuldade de conseguir que pouco mais de uma centena de formandos deixassem a sua 

assinatura nas entradas e saídas de cada bloco de conferências. No entanto, foi este o 

procedimento previsto pelo centro e que se manteve durante os dois dias do congresso. 

Tendo sido apenas em contexto académico que, até então, as minhas competências 

tinham sido desenvolvidas e solicitadas, especificamente no âmbito das unidades 

curriculares da licenciatura e mestrado, este congresso tornou-se então o primeiro 

momento onde essas mesmas competências foram exigidas no contexto real de trabalho. 

Por este motivo a transferência de conhecimentos e competências procurou manter o 

mesmo grau de rigor científico que o contexto académico tanto incute e exige. Em 

certos momentos este rigor tornou-se uma mais-valia, noutros, um obstáculo. Foi 

notório que os meus conhecimentos no âmbito da formação contínua de professores 

proporcionaram um esclarecimento mais aprofundado, não só aos formandos mas 

também a alguns membros da direção da associação, sobre o próprio congresso como 

ação de formação contínua de professores e todos os requisitos que a ela estão inerentes, 

tais como, a modalidade escolhida e as suas especificidades, a atribuição dos créditos 

em função das horas, o controlo das presenças dos formandos e a conclusão com 

sucesso da sua avaliação individual. Foi precisamente da confrontação das 

especificidades destes dois últimos aspetos e do rigor do seu controlo que recaiu uma 

especial atenção sobre os pontos a melhorar no próximo congresso a desenvolver. 

 

...a avaliação dos relatórios individuais dos formandos... 

Para a obtenção dos créditos foi solicitado aos formandos um relatório individual 

que reflectisse, entre vários aspetos, a apreciação global do congresso, as temáticas 

abordadas e as aprendizagens adquiridas durante o mesmo. Uma vez que eu estava 

responsável pela creditação dos formandos, foi-me pedido que avaliasse os seus 

relatórios individuais atribuindo uma nota que seria levada à discussão da comissão 

pedagógica do centro de formação. A avaliação dos relatórios e devidos resultados estão 

apresentados e discutidos no capítulo VI do presente relatório, constituindo-se como o 

2º estudo efetuado – Avaliação das aprendizagens 
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... alteração do projeto de estágio inicial... 

 A partir deste momento o projeto de estágio ganhou um novo sentido, tendo 

como o tema central a avaliação da formação. 

 O objetivo principal tornou-se, então, acompanhar e avaliar as ações de 

formação realizadas até ao mês de junho de 2012.  

Após uma pesquisa e análise documental dos dossiers pedagógicos sobre os 

métodos de avaliação das formações implementados pelo centro de formação, constatei 

que o único instrumento de avaliação era constituído por um questionário que avaliava a 

satisfação dos formandos e era aplicado no final das ações de formação. Os resultados 

obtidos com a sua aplicação eram analisados e discutidos em reunião de direção para 

futuras decisões, nomeadamente, a escolha dos temas das próximas ações de formação, 

ficando posteriormente como elementos de consulta no dossier pedagógico.   

 Neste sentido, o objetivo da minha intervenção no centro de formação incidiu na 

construção de outros instrumentos de avaliação cujo objeto fosse para além da avaliação 

da satisfação. 

Da pesquisa sobre os modelos e instrumentos de avaliação da formação, foram 

escolhidas três dimensões de avaliação que se pretendia aplicar: avaliação a satisfação 

dos formandos, avaliação das aprendizagens realizadas e avaliação do impacto da 

formação. Tendo em consideração o trabalho desenvolvido até então, a avaliação das 

aprendizagens e a avaliação do impacto da formação foram realizadas na ação “II 

Congresso Internacional “Derrubar Barreira, Facilitar Percursos” e a avaliação da 

satisfação dos formandos foi realizada numa outra ação de formação, denominada 

“Ciclo de Sábados – falando com quem faz”, desenvolvida pelo centro durante os meses 

de fevereiro a junho de 2012.  

A metodologia utilizada na construção e aplicação de instrumentos baseou-se no 

método do inquérito por questionário. Depois de aplicados os questionários, os 

resultados foram analisados, apresentados e discutidos em reunião de direção na 

associação. 

Estão descritos no capítulo XI do presente relatório o aprofundamento da 

metodologia aplicada e os resultados obtidos. 

 Esperava-se com esta intervenção que a avaliação realizada no centro de 

formação expandisse os seus objetivos e evoluísse para outras dimensões. A avaliação 

da satisfação é necessária mas não suficiente, não só para o reconhecimento das 

aprendizagens realizadas pelos formandos mas também para a avaliação global do 
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desempenho do centro de formação. Foi por este princípio que o projeto se orientou e 

pretendeu incutir essa mesma perspetiva no centro de formação em questão. 

 

...avaliação da satisfação dos formandos da ação “Ciclo de Sábados – Falando com 
quem faz”... 

Uma vez acreditado, o centro de formação decidiu recriar projetos passados e 

acreditá-los como novas oportunidades de obtenção de créditos pelos formandos. 

 O método de avaliação das ações de formação consistia, como já referido no 

tópico anterior, na aplicação de um único questionário que avaliava a satisfação dos 

formandos em relação à ação de formação que frequentavam. O “Ciclo de Sábados – 

falando com quem faz” é um projeto recriado que consiste em proporcionar um espaço 

onde formandos e formadores pudessem partilhar as suas experiências e conhecer novas 

perspectivas e intervenções a partir das experiências de outros. Esta ação de formação 

estava planeada para ser desenvolvida num espaço de cinco meses, cinco sessões, um 

sábado por mês, com temas e formadores diferentes. Por a direção querer manter o 

mesmo formato de avaliação, foi decidido uma vez mais, a aplicação de um único 

questionário na última sessão do ciclo de sábados. Dada a decisão, propus à direção que 

no final de cada sessão mensal (sábado) fosse aplicado um questionário, tendo em conta 

os objetivos propostos no plano de formação para cada sessão, de modo a obter dados 

mais concretos e específicos sobre a satisfação dos formandos ao longo do ciclo. Estes 

dados seriam um complemento à avaliação final da ação de formação. 

A minha proposta foi aceite pela comissão pedagógica, no entando fui informada 

na altura que não tinha sido elaborado um plano de formação para cada sessão mas sim 

um plano de formação geral para as cinco sessões. Desta forma, não podendo adequar 

os questionários aos objetivos de cada sessão, o presidente da associação propôs que 

fosse elaborado e aplicado em cada sábado, um questionário igual, isto é, que avaliasse 

os mesmos itens em cada sessão de modo a perceber e identificar os níveis de satisfação 

consoante a dinâmica de cada sessão. Deste modo, foi construído um questionário 

(anexo 10) com uma lista de itens para que os formandos pudessem escolher até três, os 

que traduziam aspetos positivos e, até três, os aspetos que consideravam objeto de 

melhoria. Os resultados destes questionários estão analisados e discutidos no capítulo 

VI do presente relatório. A minha participação nesta ação de formação passou também 

pela elaboração do certificado de creditação (anexo 16), o certificado participação 

(anexo 17) e o certificado de dinamização pelos formadores (anexo18). 
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...visita ao centro de formação da APEI... 

Depois de avaliados, os relatórios entregues pelos formandos da ação de formação 

realizada na Universidade Portucalense, em parte, não correspondiam às expectativas do 

centro de formação. As notas por mim atribuidas colocavam-se, maioritariamente ao 

nível do Regular [5 a 6.4] e do Bom [6.5 a 7.9] tendo existido ainda algumas notas ao 

nível do Insuficiente [1 a 4.9]. Dado a situação, gerou-se uma discussão no centro de 

formação em torno das possíveis consequências com o lançamento das notas propostas.   

Durante a semana prevista para o lançamento das notas finais, a diretora do centro 

tinha agendada uma reunião com a diretora do centro de formação da APEI para 

finalizarem questões relacionadas com custos relativos a uma ação que organizaram 

conjuntamente. Foi sugerido que a acompanhasse ao centro de formação da APEI como 

oportunidade de contactar com uma realidade diferente e conhecer outra dinâmica de 

ação. Neste sentido, compareci no dia 23 de janeiro na APEI para a reunião que tomou o  

sentido de uma conversa informal e que terminou com o tema da avaliação dos 

formandos. A questão foi levantada pela diretora do centro de formação ao referir os 

relatórios enviados pelos formandos e a dificil decisão sobre as notas a atribuir sem 

trazer consequências para a visibilidade do centro de formação. A diretora da APEI 

contrariou a ideia afirmando que o modo como procedia no seu centro de formação não 

permitia que tal situação acontecesse. Explicou que quando era pedido a um formando 

um relatório final para a avaliação, esse relatório era acompanhado pelos formadores da 

ação que iam dando feedback à medida da sua elaboração, o que possibilitava uma 

forma de avaliação formativa em que o formando tinha plena consciência do tipo de 

trabalho que estava a desenvolver e consequentemente não poderia contestar a nota final 

atribuída. Acrescentou que tem atribuído notas equivalentes a “razoável” e 

“insuficiente”, mas que espelham o trabalho desenvolvido pelo formador e pelos 

formandos, ambos conscientes do processo. 

 A forma como o assunto foi abordado pela diretora da APEI suscitou o meu 

interesse em aprofundar a sua metodologia de trabalho e propus, dias mais tarde, uma 

entrevista neste sentido. A diretora da APEI encaminhou-me para o centro de formação 

ALMADAFORMA, por este ter mais anos de experiência, e desta forma, poder me 

fornecer mais informações sobre as questões da avaliação e a vida de um centro de 

formação que eu pretendia conhecer. 
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...visita ao centro de formação ALMADAFORMA... 

Fui recebida pela diretora do centro de formação ALMADAFORMA no dia 2 de 

maio para realizar a entrevista (anexo 8) planeada com o objetivo de caracterizar o 

centro de formação e conhecer as representações da diretora sobre as práticas de 

planeamento e gestão da formação contínua nele desenvolvidas. 

O guião de entrevista foi elaborado tendo como base os cinco pilares da qualidade 

de um sistema de formação defendidos de Alain Meignant: 

- Adequação dos serviços às necessidades de formação; 

- Políticas de decisão da formação; 

- Planeamento da Formação; 

- Acompanhamento e Controlo da Formação; 

- Resultados da formação. 

 
 Meignant (1999) defende que estes cinco pilares da qualidade de um sistema de 

formação permitem descrever categorias de variáveis que são variáveis de comando da 

gestão da formação. Apesar da divisão, importa referir que os diferentes elementos têm 

de ser considerados num sistema de interação. A adequação dos serviços às 

necessidades de formação procura controlar, de acordo com as metodologias de análise, 

a maneira como satisfazem as necessidades dos formandos. Estes procedimentos 

diminuem os riscos de um projeto de formação, orientado para a satisfação das 

necessidades dos formandos e apoiado no êxito dos serviços prestados. As políticas de 

decisão importam, igualmente, para aquilo a que o autor designa de interações dos 

atores, tendo em consideração que por atores estão designados todos os intervenientes 

do processo de formação: diretor do centro, formadores, formandos, técnicos etc. Cabe 

ainda à análise das políticas de decisão perceber as competências atribuídas a cada ator 

e o seu papel no processo de formação. A análise do planeamento da formação, ou 

como designa o autor, a produção de programas de formação, importa no que diz 

respeito à sua adequação às necessidades previamente estabelecidas. O ator coloca em 

questão a profissionalização dos intervenientes responsáveis pela elaboração destes 

programas de formação, no que diz respeito à sua qualidade técnica: “haverá um 

conjunto de conhecimentos, de metodologias, e, portanto, de saberes, próprios da 

formação contínua?”. Como resposta à sua questão acrescenta que é através do 

“desenvolvimento do domínio do tecnicismo próprio da formação” que se exerce “uma 

contribuição e valor acrescentado identificável no tratamento de problemas (...) que eles 
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poderão ser reconhecidos. Ou melhor, a formação contínua está em vias de passar de um 

fim em si, a um meio”. As variáveis acompanhamento e controlo estão relacionadas 

com a gestão do controlo dos resultados obtidos com a formação, não só ao nível dos 

formandos mas também ao nível da organização e acompanhamento das ações de 

formação. Relativamente a este último aspeto, o autor refere que o plano de formação 

deverá ser considerado como instrumento de gestão para o planeamento do 

acompanhamento das ações de formação. Relativamente à variável resultados Meignant 

(1999) refere que “não há gestão sem controlo que permita regulações e melhorias 

permanentes” e neste sentido a análise dos resultados obtidos serve de instrumento para 

a melhoria de formações futuras. A questão da avaliação dos resultados surge, em 

última instância, para a produção da sua visibilidade uma vez que se “o resultado é 

significativo, indica ao mesmo tempo uma das grandes vias de progresso futuro da 

função formação”. 

 Da análise de conteúdo da entrevista à diretora do ALMADAFORMA retiram-se 

as seguintes conclusões: 

 

Breve caracterização do centro de formação: 

 O Ministério de Educação decidiu reduzir o número de centros de formação, 

manifestando-se no distrito de Setúbal uma redução de 11 para 5 centros de formação. 

Desta redução resultou a união de dois centros: o Almada Tejo e o Proformar. Da sua 

união nasceu o centro de formação AlmadaForma implementado desde 2009. Trata-se 

de um centro de formação de associação de escolas onde, de momento estão associados 

cerca de 2800 docentes e 800 não docentes das oito Escolas do Ensino Secundário e dos 

12 Agrupamentos de Concelho, com sede na Escola Secundária do Monte de Caparica, 

onde igualmente está sediado o centro de formação. Segundo a diretora, serve de missão 

ao centro de formação a promoção da formação contínua; a redução do abandono 

escolar; a preparação do aluno para a sociedade; a constituição de uma resposta às 

necessidades dos associados; e o estabelecimento de parcerias com as escolas. Para o 

centro de formação esta prática constitui-se como um instrumento de gestão para a 

melhoria das aprendizagens e do desenvolvimento profissional dos docentes. “Eu acho 

que a formação é um caminho, quanto mais integrada melhor, quanto mais articulada 

com outras forças das necessidades, com outras abordagens melhor e quanto mais o 

centro de formação estiver atento e cuidado às manifestações e emergências melhor.” 
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 Adequação dos serviços às necessidades de formação: 

 Para que a formação seja o mais adequada possível às necessidades de formação 

dos associados, o centro de formação formulou como instrumentos de levantamento de 

necessidades: o planeamento de reuniões com as escolas onde os formadores fazem 

questão de falar com os próprios professores uma vez que, como refere a entrevistada, 

“às vezes só falando com o diretor também não é suficiente”; formulários a preencher 

pelas escolas e um diagnóstico prévio aos formandos elaborado pelos formadores das 

ações de formação. 

 

 Políticas de decisão da formação: 

 Ao nível das políticas de decisão são intervenientes: a comissão pedagógica, “os 

diretores das escolas associadas que de certa forma, é a competência de governar 

também com o centro de formação as questões da formação contínua de professores e 

neste momento a tomada de decisões”. Estas decisões têm sido ao nível do 

financiamento e das ações propriamente ditas, por exemplo no que diz respeito aos 

temas das formações; as escolas associadas no seu conjunto, com as quais o centro 

mantém uma relação horizontal; os formadores, que com a sua experiência encaminham 

o planeamento das ações de formação, com liberdade para dar sugestões de melhoria ou 

alterar estruturas pré-definidas; e os formandos, tal como refere a diretora, é urgente 

“por os professores também protagonistas do centro.” 

  

Planeamento da formação: 

O planeamento das ações de formação é realizado em cooperação com os 

docentes, no qual são pensadas “ações de âmbito transversal, portanto para todos os 

professores, aquelas ações estruturantes e base”. As ações de formação são planeadas 

dentro dos valores defendidos pelo centro de formação, mas encontra-se no discurso da 

diretora a motivação para a pesquisa de “leituras e outras visões e outros 

conhecimentos”. 

 

Acompanhamento e Controlo da Formação: 

Para o acompanhamento e controlo da formação, no que diz respeito à avaliação 

do desempenho da organização, o centro optou por aplicar o modelo CAF desenvolvido 

pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas que contempla uma série de 

instrumentos para a avaliação de organizações. Esta avaliação do desempenho do centro 

é complementada pelo feedback das escolas ao trabalho desenvolvido, tal como refere a 
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diretora “há aqui uma relação com o centro que eles [docentes das escolas] próprios 

querem e ajudam a que tenham mais qualidade e que tenham melhores respostas (...)”. 

No que diz respeito ao acompanhamento das ações de formação, tomam como 

instrumentos “um diagnóstico prévio e depois (...) a avaliação final” conjuntamente com 

a observação das ações, na qual a diretora faz questão de falar diretamente com os 

formandos para recolha de dados ao nível da satisfação da ação implementada. 

 

Resultados da formação: 

Da análise dos resultados obtidos realizada pelo centro de formação, a diretora 

conclui que ao nível dos formandos “temos conseguido dar resposta aos colegas que de 

outro modo se sentem muito instáveis e depois não veem onde há respostas formativas e 

chegamos à conclusão que os professores ao longo destes anos também se habituaram a 

desenvolver competências a partir da formação é um facto”; ao nível do desempenho do 

centro de formação “as ações de 2009/2011, aqui nos quadros, a preponderância aqui da 

avaliação é muito bem e excelente é o que tem sido, isto só foi a partir de setembro de 

2009”. No entanto, refere que ao nível dos temas das ações de formação têm mantido 

alguma limitação nas ações sobre “didáticas, novas tecnologias, novos programas”. 

  

Ao longo da entrevista a diretora manteve sempre uma intenção de reflexão sobre 

o trabalho que o centro tem vindo a desenvolver. Referiu que a formação é essencial 

para o desenvolvimento profissional dos docentes na medida em que “desde que seja 

bem integrada e que responda e que promova reflexão, sobretudo reflexão...leva á 

mudança”. Para a entrevistada, “a formação é uma atividade muitíssimo interessante, 

gratificante” colocando a questão: “se não houvesse os centros de formação o que é que 

seria?”. Refletindo sobre os resultados obtidos, a diretora refere que estes têm sido 

alcançados e termina afirmando que “se trabalharmos e obtivermos resultados temos 

mais condições para sermos autónomos”. 

Apesar de os dados terem sido apenas recolhidos através de uma única entrevista, 

e o contacto com o centro de formação ter sido apenas estabelecido uma única vez, não 

foi possivel verificar in loco a dinâmica descrita pela entrevistada. No entanto, pode-se 

concluir do seu discurso que o centro de formação usufrui da autonomia pedagógica que 

a legislação lhe confere, transformando-a num mecanismo de acção e intervenção junto 

dos formandos, docentes das escolas associadas.  
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A entrevista realizada tornou-se num momento forte formativo no qual tive 

consciência da importância dos processos pedagógicos que valorizam a aprendizagem 

do formando e que consequentemente alimentam a evoluação e crescimento do centro 

de formação. Ficou claro que, os formandos ao encontrarem no centro de formação uma 

resposta real aos problemas com que se debatem nas salas de aula, começam, 

progressivamente, a olhar para a formação, não como uma obrigariedade, mas como um 

elemento integrante no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Consequentemente, 

o centro de formação torna-se num parceiro com o fim de responder mais e melhor a 

tais problemas. 

 

...avaliação do impacto da formação... 

O questionário de avaliação do impacto da formação dirigido à ação de 

formação “II Congresso Internacional: Derrubar Barreiras, Facilitar Percursos”, foi 

enviado em abril à direção da associação para aprovação. A sua aplicação estava 

prevista para ser feita seis meses após a concretização da ação mas não tendo sido 

obtida qualquer resposta por parte da comissão pedagógica, não foi possível a sua 

aplicação. No entanto, a construção do questionário passou a constituir um recurso para 

o centro de formação, na medida em que ficou com um instrumento para futura 

utilização com proveito na continuação da sua atividade no âmbito da avaliação da 

formação. A sua construção e justificação estão apresentadas no capítulo VI do presente 

relatório. 

 

5.2. Metodologia 

Durante a realização do estágio foram utilizados diferentes métodos de recolha e 

análise de dados. Apresento em seguida, as diferentes técnicas e instrumentos utilizados 

que permitiram obter informações fundamentais para conhecer a dinâmica e estrutura da 

associação por um lado, e por outro, perceber e identificar as diferentes necessidades 

com as quais a associação se confrontou e que resultaram na definição da minha 

intervenção. 
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5.2.1 Técnicas e instrumentos de recolha de dados 
 

- Entrevista Semi-diretiva 

Foram realizadas duas entrevistas semi-diretivas a dois centros de formação: o 

centro de formação do local de estágio e o centro de formação ALMADAFORMA. 

A entrevista constitui uma das principais técnicas de trabalho em quase todos os 

tipos de pesquisa utilizados nas Ciências Sociais. Trata-se de uma forma de inquirir  e 

consiste “numa conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, embora por vezes 

possa envolver  mais pessoas” (Bogdan e Biklen, 1994). Como refere Ludke e Marli 

(1986) a grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é a de que “ela permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada”. Pode constituir-se como técnica 

principal ou como complemento de recolha de dados juntamente com a observação e a 

análise documental.  

As entrevistas qualitativas variam quanto ao grau de estruturação. Neste sentido 

existem três tipos de estrutura diferentes: não diretivas, semi-diretivas e diretivas. 

Nas entrevistas não diretivas (ou livres), na maioria dos casos é proposto um tema 

sobre o qual o entrevistado discursa livremente e onde, como refere Ghiglione e 

Matalon (1992), se limita as intervenções do entrevistador a insistências ou 

encorajamentos, sem acrescentar qualquer informação ou nova orientação. 

No extremo oposto encontram-se as entrevistas diretivas que segundo os autores, 

encontra-se muito próxima de um questionário no qual só figurariam questões abertas 

não existindo qualquer ambiguidade. Segundo Ludke e Marli (1986) este tipo de 

entrevista é utilizada quando “visa à obtenção de resultados uniformes entre os 

entrevistados, permitindo assim uma comparação imediata, em geral mediante 

tratamentos estatísticos. 

No intermédio destes dois tipos de entrevistas encontram-se as entrevistas semi-

diretivas. Nestas entrevistas “a ordem pela qual os temas podem ser abordados é livre; 

se o entrevistado não abordar espontaneamente um ou vários dos temas do esquema, o 

entrevistador deve propor-lhe o tema” (Ghiglione e Matalon, 1992). A entrevista semi-

diretiva permite assim que o entrevistado se sinta a vontade para falar do tema e que o 

entrevistador dê espaço para que tal aconteça, no entanto o entrevistador deve ter em 

atenção a estrutura do guião da entrevista de forma a encaminhar o entrevistado para o 

tema pretendido. Neste sentido Bogdan e Biklen (1994) referem que podem servir de 

questões de orientação de tema “o que quer dizer com isso?” ou “pode explicar 
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melhor?”. Ludke e Marli (1986) referem que este tipo de entrevista “se desenrola a 

partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo que o 

entrevistador faça as necessárias adaptações”. Os autores referem ainda que se trata do 

tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz atualmente em 

Educação. Assim, a justificação para a sua utilização nos dois centros de formação em 

estudo. 

Ghiglione e Matalon (1992) adequam ao método da entrevista quatro tipos de 

utilização: controlo, verificação, aprofundamento e exploração. Considera-se que para 

a entrevista realizada no local de estágio, a utilização pretendida foi a de 

aprofundamento uma vez que contribuiu para a recolha de mais informação para a 

caracterização da instituição. Na entrevista realização à diretora do centro de formação 

ALMADAFORMA atribui-se o tipo de utilização exploração uma vez que foi 

pretendido conhecer os métodos de trabalho do centro de formação. 

 

- Análise documental 

“Embora pouco explorada não só na área de educação como em outras áreas de 

acção social, a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos, seja complementando as informações obtidas por 

outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema” (Ludke e 

Marli, 1986) 

A análise documental utilizada durante o estágio teve como função, tal como 

refere os autores, de complementaridade de informações que foram sendo recolhidas. 

Em outras situações, teve como função principal, não a recolha de dados, mas a 

examinação de documentos sobre, por exemplo,  o tipo de avaliação da formação 

realizada pelo centro para a justificação da implementação de novos métodos e 

abordagens. 

Guba e Lincoln (1981) citados por Ludke e Marli (1986) apresentam uma série de 

vantagens na utilização deste método: os documentos constituem uma fonte estável e 

rica pelo que é válida a sua consulta; trata-se de uma fonte “natural” de informação; é 

uma pesquisa de baixo custo; é uma fonte não reativa. Por outro lado apresentam as 

principais críticas ao uso deste método: representam amostra não representativas; falta 

de objetividade e a sua validade é questionável; método que facilita a inferência sobre 

“os valores, os sentimentos, as intenções e a ideologia das fontes ou dos autores dos 

documentos” (ibid).  
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- Conversas informais 

A minha habitual presença na associação proporcionou vários momentos de 

recolha de dados. Grande parte das informações foram recolhidas através de conversas 

informais com os membros da associação. O momento da minha integração na 

associação feita pelo diretor permitiu, logo numa primeira visita, conhecer as 

instalações, o passado da associação e alguns elementos que dela fazem parte. A 

participação nas diversas ações de formação motivou conversas sobre como era habitual 

alguns comportamentos dos formandos, sócios da associação, que justificavam certas 

decisões tomadas pela direção. Estas mesmas participações nas ações de formação 

motivaram ainda conversas com os próprios formandos, onde foi possivel obter 

expectativas e recolher opinões e comentários. 

 

- Observação Participante 

Apesar de não estruturada, a observação realizada durante o período de estágio 

teve como principal função verificar in loco a verdadeira dinâmica da associação, 

tornando-se num complemento às restantes técnicas já referidas. Possibilitou a 

confrontação das informações recolhidas verbal e informalmente, com a vida da 

organização que passei a integrar. Por este motivo, podemos considerar que foi 

realizada uma observação participante. 

Este tipo de observação direta permite um acompanhamento que, quando se torna 

diário, facilita a compreensão dos significados que os atores atribuem à realidade em 

que estão inseridos, pelas decisões e ações que vão tomando. 

  

5.2.2 Técnicas e instrumentos de tratamento e análise dos dados 

 

- Análise de conteúdo 

Segundo Estrela (1994), a análise de conteúdo refere-se às técnicas utilizadas 

pelas ciências sociais para a exploração de documentos, e visa a descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação.  

A análise de conteúdo deve respeitar as seguintes etapas: leitura inicial dos 

documentos; determinação dos objetivos de acordo com as hipóteses; e determinação de 

regras de codificação como unidade de enumeração ou de contagem. Para a codificação, 

usa-se a seleção de unidades, e cada categoria é definida operacionalmente pelos seus 
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indicadores cujo levantamento se deve proceder exaustivamente. O processo de 

categorização é definido por Bardin (1977) como “uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o género, com os critérios previamente definidos”. Segundo o 

autor deverá obedecer a critérios de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, 

objetividade e fidelidade, e produtividade. 

Holsti (1969) citado por Ludke e Marli (1986) o processo de análise de conteúdo 

tem início com a decisão sobre a unidade de análise, podendo ser esta de dois tipos: 

unidade de registo e unidade de contexto. 

A análise de conteúdo efetuada nas duas entrevistas realizadas aos dois centro de 

formação (anexo 3 e 9) tiveram em consideração os procedimentos acima referidos e a 

análise de unidades de registo como “segmentos de registo específicos”. 

“A análise de dados qualitativos é um processo criativo que 

exige grande rigor intelectual e muita dedicação. Não existe 

uma forma melhor ou mais correcta. O que se exige é 

sistematização e coerência do esquema escolhido com o que 

pretende o estudo”. PATTON (1980) in LUDKE E MARLI 

(1986) 

 

 

- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

O software estatístico SPSS foi utilizado para o tratamento dos dados recolhidos 

através dos questionários aplicados. A utilização do programa incidiu, maioritariamente, 

no tratamento de dados ao nível da estatística descritiva. No entanto, foi igualmente 

através do programa que foi testado a fidelidade de um dos instrumentos de avaliação, 

através do coeficiente de Cronbach. 
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6. CAPÍTULO VI - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

6.1 Enquadramento Teórico 

A palavra avaliar tem origem no latim e provem da composição a-valere, que 

significa "dar valor a...". Hoje, avaliar significa atribuir um juízo de valor a algo, 

apreciar alguma coisa e é um processo que permite fundamentalmente verificar, situar e 

julgar. 

Segundo Rodrigues (1999) a avaliação é parte inevitável de todo o empreendimento 

humano. De modo formal ou informal  a avaliação tem vindo a diferenciar-se nas mais 

diversas áreas. No domínio da educação, a avaliação tem abrangido os mais diversos 

níveis e elementos: alunos, professores, ensino, métodos, estratégias, equipamentos, 

instalações, reformas educativas, projetos, programas, planos de estudo (...). Existem 

três definições clássicas de avaliação exploradas por vários autores que têm vindo 

paralelamente desenvolvendo o conceito e relacioná-lo com outras variáveis. 

6.1.1 Gerações da Avaliação 
 

- Avaliação como medida (Francis Galton e Alfred Binet) 

A primeira definição assume a avaliação como medida.  

“A medida corresponde à atribuição de números a coisas segundo regras 

determinadas, o que requer a definição clara das modalidades que a variável pode 

assumir e o conhecimento do modo de fazer corresponder um número a cada 

modalidade observada” (De Ketele e Roegiers, 1991, in Rodrigues, 1999) 

A docimologia, de origem grega que significa prova, exame, desenvolveu-se 

durante a primeira metade do século XX paralelamente à edumetria – ciência da medida 

aplicada às Ciências da Educação (De Ketele, 1993, in Correia). “Esta prática foi 

definida como a medida dos resultados da aprendizagem, no sentido lato que as ciências 

da educação dão a este termo, libertando-se assim da psicometria” (Figari, 2007:231). A 

ideia dominante é precisamente a de avaliação como medida. Nesta perspetiva de 

avaliação, o avaliador necessita de desenvolver instrumentos, como testes ou exames, 

para classificar os alunos e assim determinar o progresso dos mesmos. É, portanto, uma 

avaliação-controlo feita com base na comparação à norma. Segundo Fernandes 

(2005:57) durante esta geração, esta perspetiva de avaliação defende que: 
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 classificar, selecionar e certificar são funções da avaliação por excelência; 

 os conhecimentos são o único objeto de avaliação; 

 os alunos não participam no processo de avaliação; 

 a avaliação é, em geral, descontextualizada; 

 se privilegia a quantificação de resultados em busca da objetividade, procurando 

garantir a neutralidade do professor (avaliador); 

 a avaliação é referida a um norma ou padrão (por exemplo, a média) e, por isso, 

os resultados de cada aluno são comparados com os de outros grupos de alunos. 

 

- Avaliação por objetivos (RalphTyler) 

A segunda geração da avaliação determina que “era limitador avaliar um sistema 

educativo apenas com base nos resultados dos alunos” (Fernandes, 2005:57).  

Ralph Tyler apresenta uma noção de avaliação que determina a congruência entre 

o desempenho e os objetivos. Hadji refere que o mérito desta noção remete para a 

necessidade de estabelecimento de um referencial (objetivos) e do interesse pelo 

processo e pelo produto. No entanto, afirma que a excessiva operação de avaliação nos 

objetivos e a excessiva importância naquilo que se constitui como produto, os 

comportamentos, leva a que esta noção contenha um carácter tecnicista. Esta nova 

geração já não equaciona a avaliação à noção de medida, passa a preocupar-se com a 

forma como os alunos atingem os objetivos definidos. “A medida deixou de ser 

sinónimo de avaliação. Passou a ser um dos meios ao seu serviço (...). A grande 

diferença em relação à conceptualização anterior é o facto de se formularem objetivos 

comportamentais e de se verificar se eles são ou não atingidos pelos alunos.” 

(Fernandes, 2005). Como refere Somera (2008: 58) nesta geração, desenvolvia-se um 

trabalho ainda bastante técnico na medida em que para se concretizar a avaliação 

ocorriam comparações entre desempenhos e concretizações de objetivos educacionais 

pré-definidos, de forma descritiva. 

 

- Avaliação como juízo de valor (Daniel Stufflebeam) 

A terceira definição centra-se num processo de juízo de valor. Esta definição tem 

sido aceite e progressivamente mais utilizada quando se fala de avaliação. Como refere 

Stufflebeam citado por Hadji (1994) “a avaliação em educação é o processo pelo qual se 

delimitam, se obtêm e se fornecem informações úteis que permitem julgar decisões 

possíveis”. 
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Efetivamente Hadji in Estrela e Rodrigues (coord.) (1995) defende que avaliar é 

um ato de julgamento no sentido em que avaliar “equivale a tomar partido, em função 

de expectativas precisas, sobre a realização dessas mesmas expectativas”; este ato situa-

se num contexto de tomada de um decisão “com vista a uma melhor adaptação das 

ações subsequentes, em relação com o objetivo” e; constitui um ato de comunicação 

social uma vez que o julgamento é destinado a alguém, inserido num diálogo social. 

“Assim, os avaliadores, mantendo as funções técnicas e descritivas das gerações 

anteriores, passariam também a desempenhar o papel de juízes” (Fernandes, 2005). O 

autor refere que é no âmbito desta geração da avaliação como juízo de valor que 

surgem ideias fundamentais sobre a avaliação em relação: 

 à tomada de decisões que regulem o ensino e as aprendizagens; 

 à recolha de informação para além dos resultados dos alunos; 

 à participação dos professores, pais, alunos e outros intervenientes; 

 aos contextos de ensino e de aprendizagem; 

 à definição de critérios para a apreciação do mérito e do valor de um 

dado objeto de avaliação. 

 

- Abordagem naturalista da avaliação (Egon Guba e Yvonna Lincoln) 

É considerada a quarta geração da avaliação por Guba e Lincoln (1989) e tem 

como questão central a relação estabelecida entre avaliador e avaliado. “A avaliação é 

entendida como uma forma de interpretar as situações de forma ampla e 

contextualizada, numa perspetiva holística em que (os diferentes intervenientes no 

processo educativo) aproximem a avaliação das realidades socioculturais-educativas 

onde ocorrem” (Leite, 2001:16 in Bento, 2009:21). Nesta perspetiva o avaliador tem um 

papel de negociador, promove e estimula a participação dos formandos no processo. A 

avaliação formativa toma, assim, um sentido fundamental, devendo ela própria integrar 

o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Correia pretende-se com esta abordagem 

ao conceito de avaliação, “uma interpretação “do observado” do ponto de vista dos 

participantes; o recurso ao raciocínio indutivo e; uma descrição da situação avaliada”. 

  

Após o conhecimento da trajetória do constructo, entende-se que a avaliação não 

compreende em si uma teoria geral, mas a fusão de várias abordagens que lhe conferem 

um carácter permanente evolutivo.  
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A dedução deste estudo é que avaliação poderá assumir 

conceitos mutantes, dependendo da sua aplicação prática, das 

intenções e finalidades, e de cada contexto histórico, o que 

implica mudança de paradigma no sistema educacional e o 

despontar de novas repercussões provenientes dos actores que a 

vivenciam. SOMERA (2008:60) 

 

 

6.1.2 A Avaliação na Formação 
 

[...] poder falar da avaliação em relação a uma acção de 

formação é decerto uma função social de valorização desta 

acção: pode parecer mais necessário falar de avaliação do que 

fazê-la efectivamente; daí que não seja surpreendente o grande 

fosso que existe entre a riqueza do discurso sobre a avaliação e 

a precariedade relativa das práticas. BARBIER (1985:7) 

 

Tal como refere Rodrigues (1995:95) “qualquer prática social, e nomeadamente a 

avaliação, não pode conceber-se e realizar-se no vazio, apenas por referência a um 

conjunto de ideais tomado em si próprio, mas também por referência àquele existente e 

realizado no e pelo contexto social e institucional real em que vai ter lugar”.  

Já tendo conhecido a trajetória da avaliação, os significados e objetos que tomou, 

pretende-se agora conhecer o seu lugar numa ação de formação. 

Por ação de formação, Roegiers (1997:24) define um ação em que o objetivo é o 

desenvolvimento de conhecimentos, capacidades e competências em um ou vários 

aprendentes com significado sistemático e intencional. 

Quando referente a fenómenos relativos à conceção e à avaliação da formação, 

Figari (1996) toma preferência pelo termo “dispositivo” por evocar “as características 

de um sistema mais próximo dos actores da educação, do ensino ou da formação”. 

Como refere o autor, o “dispositivo educativo” não designa apenas o quadro de uma 

atividade de formação mas também o “constructo de acção colectiva” defendido por 

Crozier e Friedber (1977).  

Rodrigues (1995) apresenta três lógicas de avaliação de dispositivos educativos. 

“A tese da articulação e coerência entre diferentes tipos, níveis e planos das práticas 

educativas, bem como entre as diferentes dimensões dessas práticas, é de resto forçada 

pela proximidade, correspondência e complementaridade das análises realizadas por 
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diferentes autores em diferentes campos e áreas da educação (...)”. Da análise resulta a 

identificação de três posturas de conceber a avaliação (Figura 3): 

 

- A Posição Objetivista ou Técnica 

Esta posição baseia-se numa metodologia fundamentada em testes, inquéritos, 

controlo de riscos em que a finalidade é a eficiência, a produtividade e o controlo. “A 

avaliação identifica-se aqui inevitavelmente a um processo de controlo externo e não 

necessita de explicar questionar, fundamentar ou justificar  o “referencial da avaliação” 

(ibid:98). Como refere o autor os comportamentos e fenómenos sociais são explicados 

em termos de causalidade linear e os sujeitos assumem a posição de objetos do 

conhecimento. É este o contexto em que conceber a ação social como técnica, em 

termos meramente instrumentais, separando meios e fins. 

 

- Posição Subjetiva ou Prática 

Nesta perspetiva o conhecimento é tomado como subjetivo em que o observador 

assume uma posição interna de participação na investigação. “O indivíduo, sujeito 

social, é sujeito na formação e na avaliação” (ibid: 99). Como refere o autor, é ele, o 

indivíduo, a fonte do referencial de avaliação e compete-lhe participar na organização, 

gestão, execução e controlo do dispositivo, processo e resultados. A metodologia é 

baseada na revisão crítica, entrevistas e observação. 

 

- Posição Dialética ou Crítica 

Nesta perspetiva os indivíduos estão inseridos socialmente e são simultaneamente 

sujeitos e objetos das situações. Há um rutura com o conhecimento empírico e 

subjetivo, “ruptura com as representações, crenças e preconceitos decorrentes da 

experiência e da posição social particular de cada indivíduo”. A visão dialética da 

investigação e do conhecimento científico instaurada corresponde a uma pedagogia 

reflexiva e crítica e “um modo de intervenção social igualmente solidário de uma visão 

dialéctica da relação entre teoria e prática” (Rodrigues 1995:101). 
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Paradigma 
Dimensões 

Objetivista Subjetivista Crítico 

Epistemologia Positivismo Fenomenologia Teoria crítica 
Conhecimento Objetivo Subjetivo Dialético/reflexivo 
Fim prático da 
investigação 

Instrumental Informar a 
deliberação 

Emancipação/libertação 

Metodologia Experimental Etnometodologia Investigação-ação 
Posição do 
Observador 

Distanciação Participação Covivência 

Ética  Autoritária Contratual Não impositiva 
Política Autocrática Democrática Socialmente crítica 
Sociedade Estável e hierarquizada Constituída por 

grupos em conflito 
Fragmentada em sub-
culturas 

Inovação Tecnológica Negociada Inserida sócio-histórico-
culturalmente 

Ação social Técnica Prática Práxis 
Avaliação Controle Autoavaliação Co-avaliação 
Fonte do 
referencial 

A administração O grupo em 
formação 

A comunidade 

Fonte do 
desenvolvimento 
curricular 

A sociedade As aspirações 
pessoais 

As situações concretas da 
vida dos formandos 

Papel da educação Modelagem Desenvolvimento 
pessoal 

Problematização 

Papel do professor 
e do formador 

Executante/consumidor 
do currículo; 
transmissor 

Parceiro no 
desenvolvimento 
curricular; 
facilitador 

Parceiro no 
desenvolvimento 
curricular; orientador 
crítico 

Relação do Saber Pedagogia do modelo Autoaprendizagem Relação dialética teoria-
prática 

Acesso ao 
Conhecimento 

Extrospeção Introspeção Experimentação/confronto

Papel do Aluno e 
do Formando 

Passivo/objeto Autónomo/sujeito Agente (agido e ator) 

Figura 4 - Adaptado de “Os três Grandes Paradigmas Gerais de Avaliação de Dispositivos 
Educativo” (Rodrigues, 1995) 

 

Ao problematizar a importância da avaliação de tais dispositivos educativos, 

Figari (1996) procura a sua definição. Y. Tourner (1986) citado por Figari (1996) define 

a avaliação de dispositivos como “um processo sistemático de recolha e de 

interpretações das observações com a finalidade de dar a conhecer o desenrolar e os 

efeitos de um projeto pedagógico”. O autor afirma que a avaliação de um dispositivo 

preocupa-se tanto com os processos como com os procedimentos e diz respeito a todos 

os atores que participam no jogo complexo da avaliação. 
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Para proceder a esta avaliação, Figari (1996) coloca em questão a necessidade de 

um quadro de referências. Como refere o autor “não se entrevê a realização de qualquer 

avaliação sem o recurso, implícito ou explícito, a um sistema de referências.” Este 

sistema de referências constitui uma ótica, um tipo de leitura, uma perspetiva de análise 

privilegiada a que o autor define como referencial. 

Para Figari (1996) a avaliação é “o acto pelo qual se formula um juízo de “valor” 

incidindo num objecto determinado (individuo, situação, ação, projeto, etc.) por meio de 

um confronto entre duas sérias de dados que são postos em relação”. Estas duas séries 

de dados são o referido e o referente. 

O referente é, de acordo com Barbier (1985), “aquilo relativamente a quê o juízo 

de valor se aplica ou é suscetível de ser aplicado”. Ou seja, o conjunto de normas ou 

critérios que servem de grelha de leitura do objeto a avaliar (Hadji, 1994:31). Segundo 

este autor o referente é um modelo ideal que articula as intenções consideradas 

significativas. Assim o referente pode não corresponder ao real, mas é o que se idealiza 

que deveria ser e é por isso normativo. “A tarefa do avaliador é a de construir uma 

representação composta de partes “normalizadas” (ibid:32) 

O referido é, de acordo com Barbier (1985), “aquilo a partir de quê um juízo de 

valor é feito ou suscetível de se fazer”. Como refere o autor, em linguagem corrente, 

corresponde aos dados de partida, factos de base, informações concretas, a partir das 

quais se faz o juízo de valor. Para Hadji (1994) o referido corresponde à realidade 

observável. “O referido é constituído pelo conjunto dos observáveis julgados 

representativos do objeto “lido”. (Hadji 1994:32). Este conjunto de observáveis é 

construído com a ajuda de instrumentos de observação que servem para produzir 

informação para a avaliação. 

 

Figari (1996) evoca a referencialização para definir o processo de elaboração do 

referente. “A referencialização consiste em assinalar um contexto e em construir, 

fundamentando-o com dados, um corpo de referências relativo a um objeto, em relação 

ao qual poderão ser estabelecidos diagnósticos, projetos de formação e avaliações” 

(ibid:52)  

De forma a clarificar o questionamento multidirecional da avaliação, Hadji (1994) 

propõe responder e refletir sobre as principais questões que se colocam à avaliação das 

ações de formação, entre elas: qual o objeto? Avaliar porquê? Como? Com que 

instrumentos? Quem avalia? e Quando?. 
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 Relativamente à questão “qual o objeto”, Barbier (1985) chama objeto real da 

avaliação à realidade relativamente à qual se exerce este processo (o ato de avaliação). 

Hadji (1994) refere que o objeto da avaliação é designado de imediato, sendo essa 

designação da competência do decisor quando afirma a necessidade de avaliar. Daí que 

J. Berbaum citado por Hadji (1994) afirme que o objeto de estudo não existe em si 

mesmo; é delimitado pelo observador. No entanto, a delimitação deste objeto sobre o 

qual incide a avaliação pode assumir uma diversidade de entidades: programa; projeto; 

currículo; alunos; docentes; instituições; materiais; técnicas, práticas... 

 

A delimitação do objecto do estudo (avaliativo) nas ações de 

formação é uma questão que deverá ser encarada à luz do 

conjunto dinâmico de variáveis estruturais e funcionais que, em 

permanente interacção, caracteriza um acção de formação: 

condutas, interacções, finalidades explícitas e implícitas, 

contextos de ordem diversa, etc.. Se, por um lado, tal 

complexidade disponibiliza um leque muito diversificado de 

objectos possíveis, por outro lado, não facilita a tarefa da 

delimitação do objecto pelo aspecto global ou completo que o 

mesmo deve apresentar. FREITAS (1997:14) 

 

A resposta à questão “avaliar porquê?” é apresentada por Hadji (1994) pelo 

campo das filosofias da avaliação que compreendem as intenções relativas à própria 

avaliação. O autor refere três intenções predominantes que se inserem, em três filosofias 

gerais da avaliação: 

- “medir”, que traduz a ideia de “captar certas características “objetivas” do 

fenómeno considerado (...) A intenção é a de medir bem, de dizer o “peso” do ser”. 

(p.75) 

- “apreciar”, avaliação que se orienta para o qualitativo. “A intenção dominante 

não é dizer o peso do ser, mas antes de determinar o seu valor” (p.76) 

- “interpretar”, em que a intenção é a de interpretar a realidade na sua 

complexidade, na sua multidimensionalidade. O avaliador é considerado um filósofo 

com a “ambição de compreender o ser (...) Para o filósofo que interpreta não há saber 

absoluto” (p.77). 

Relativamente às questões “como?” e “com que instrumentos?” o autor refere 

serem de ordem técnica e que correspondem aos procedimentos a pôr em prática, isto é 

“determinar uma metodologia que produza respostas concretas às questões dos objetos” 

(ibid:1994:46) 
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Para responder à questão “Como?” o autor faz a distinção entre avaliação 

normativa e avaliação criterial referindo que são as duas grandes modalidades 

possíveis de avaliação dos comportamentos. Hadji refere que a norma é puramente 

descritiva uma vez que são os comportamentos reais que a definem. Landsheere (179) 

cit por Hadji (1994) define norma como “a escola numérica derivada da distribuição dos 

resultados obtidos por um grupo de referência”. A avaliação normativa permite emitir 

um juízo de valor sobre um aluno, posicionando-o num grupo, comparativamente à 

norma de excelência deste mesmo grupo. Este tipo de avaliação promove 

particularmente a competição entre alunos uma vez que os resultados são atribuídos 

tendo por base a comparação entre eles. Por sua vez, a avaliação criterial “utiliza 

também uma norma, sendo o quadro de referência constituído por um desempenho-alvo 

(critério de conteúdo) ” (ibid:52). Esta avaliação é feita através de critérios definidos 

previamente. “É a avaliação que relaciona o resultado com os critérios que determinam 

o sentido da performance no conjunto do processo” (Figari, 1992: 142 cit por Hadji, 

1994). Este relacionamento entre resultados e critérios é significado de qualidade para 

Domingos Fernandes, na medida em que “a qualidade é determinada através da 

comparação entre as evidências obtidas no processo de avaliação e os critérios definidos 

de acordo com uma variedade de processos” Fernandes (2008: 6). Como refere Hadji 

(1994), se se trata de comparar a evolução de um comportamento, é então preferível 

compara-lo a um desempenho-alvo (critério) do que com o comportamento de outros 

indivíduos. A opção sobre cada uma destas modalidades é, segundo o autor, sempre 

incerta. Mais importante ainda é, à partida, reconhecer a coerência 

intenção/função/modalidade e o seu sentido no desenvolvimento concreto numa 

operação avaliativa. A escolha dos instrumentos de avaliação permite precisamente 

definir esta coerência entre intenção/função e modalidades técnicas. Como refere o 

autor “há apenas instrumentos que podem servir a avaliação, seja para produzir 

observações, seja para as analisar e interpretar, seja para comunicar o juízo formulado” 

(p.162). A avaliação de ações de formação utiliza instrumentos de diferentes níveis, 

como por exemplo o questionário. Este pode ser aplicado, como refere o autor, “a 

quente”, no final de uma formação, ou “a frio”, algum tempo depois da formação. 

Barbier (1985) refere ainda como instrumentos ou técnicas, a recolha de dados sobre a 

realidade avaliada; a observação com ou sem grelhas mais ou menos detalhas, definindo 

uma observação sistemática com indicadores explícitos, ou uma observação espontânea 

ou ocasional com indicadores implícitos e; a experimentação ou a provocação de 

fenómenos que refletem a realidade a avaliar. 
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 Quem avalia uma ação de formação? 

 “Se o direito de avaliar pertence ao conjunto dos participantes numa ação, o 

poder de avaliar não se distribui de igual forma entre os participantes, e reproduz, de 

facto, a distribuição do poder na orientação das ações” Barbier (1985:241) 

 Ao refletir sobre esta idealização, Hadji (1994) refere que a afirmação da 

igualdade de todos os atores quanto ao direito de avaliar pode ser encarada sob dois 

aspetos: “por um lado significa que os objetivos de cada um deverão ser tomados em 

conta; por outro, indica que avaliação das ações tendem para uma autoavaliação” (p.54). 

O poder de avaliar quando relativizado ao problema do lugar do avaliador, o autor 

distingue duas formas de avaliação: externa e interna. “Quem está mais bem 

colocado?”, um indivíduo interno à instituição ou um observador exterior? No entanto, 

o autor, na sua publicação “Avaliação dos professores. Linhas Diretivas para uma 

metodologia pertinente” (1995), refere que esta pluralidade pode constituir-se uma 

mais-valia na medida em que permite uma necessária eficácia e eficiência no produto da 

avaliação. Acrescenta ainda que a função essencial da avaliação externa é “fornecer a 

cada professor informações úteis para uma melhor regulação da sua atividade, e, por 

outro lado, ajudar a encontrar instrumentos para a sua autoavaliação” (p.35). 

 

 Por fim, mas não menos importante, a questão “quando?” remete-nos para os 

momentos em que avaliação pode ser realizada. 

 Hadji (1994) ilustra um quadro (figura 4) em que sistematiza os momentos de 

avaliação numa ação de formação em função do papel/função que a avaliação representa 

em cada momento:  
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                 1                                  2                                               3 
                 x                                Sequência ou ação                               x 
                                                     de FORMAÇÂO 

 

Em (1): 
ANTES DA AÇÃO DE 

FORMAÇÃO 

Em (2): 
DURANTE A AÇÃO 

Em (3): 
DEPOIS DA AÇÃO 

DE FORMAÇÃO 
Avaliação: 

 Diagnóstica 

 Prognóstica 

 Preditiva 
Função: 

 Orientar 

 Adaptar 
 
 
Centrada: 

 No produtor e nas 
suas características 
(Identificação) 

Avaliação: 

 Formativa 

 “Progressiva” 
 
Função: 

 Regular 

 Facilitar  
(a aprendizagem) 

 
Centrada: 

 Nos processos     de pro- 

 Nas atividades    dução 

Avaliação: 

 Sumativa 

 Terminal 
Função: 

 Verificar 

 Certificar 
 
 
 
Centrada: 

 Nos produtos 

Figura 5 - Funções da avaliação, segundo o seu papel  na sequência da ação de formação. Hadji 
(1994) 

 Antes de percebermos cada tipo de avaliação e o papel que representa no decurso 

da ação de formação, importar referir que “não convém conceber a função da avaliação 

como qualquer coisa de unidimensional em que se encerraria todo o sentido de uma 

prática” (ibid:66). Isto é, apesar da necessária distinção de cada dimensão em que se 

insere a avaliação, é, igualmente necessário, compreende-la no ato global da ação de 

formação. A figura 4 ilustra precisamente a realização de um ação de formação numa 

lógica de linearidade temporal respeitando a instrumentalidade de cada função da 

avaliação. 

 A avaliação de uma ação de formação integra, fundamentalmente, estes três 

momentos. Antes, durante e depois da ação de formação. 

 O modelo ICP de Figari (1996) integra igualmente estes três momentos que dizem 

respeito a três dimensões de um dispositivo educativo: o induzido, que designa as 

determinações, as origens tomando uma figura de “projeto” numa lógica de gestão da 

formação; o construído que designa o processo, a negociação, a elaboração cumprindo 

uma função formativa; e o produzido que designa a atualização, a programação, 

pertencente à ordem do tratamento dos efeitos e/ou resultados. Este modelo delimita e 

define um corpo de referências pelo qual se criam condições para a melhor 
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compreensão da realidade. “Estas três dimensões constituem o núcleo para o qual pode 

ser reenviado o conjunto dos processos e dos procedimentos que caracterizam o 

funcionamento dos dispositivos educativos” (ibid: 60) 

 Toda a avaliação realizada antes da formação é diagnóstica o que não implica que 

este tipo de avaliação seja apenas aplicado antes da ação de formação. Hadji (1994) 

defende que este tipo de avaliação permite escolher a sequência de formação mais bem 

adaptada ao tipo de necessidades dos formandos adequando o perfil individual ao perfil 

da formação. Por sua vez a avaliação prognóstica tem uma função de previsão e permite 

antever um estado de um dado sistema, recolhendo informações pertinentes potenciando 

uma intervenção adequada. 

 Durante a ação de formação é realizada uma avaliação processual cuja função é a 

de regular o processo. Está inerente a este processo o conceito de avaliação formativa, 

inicialmente proposta por Scriven em 1967. “A avaliação formativa tem, antes de tudo, 

uma finalidade pedagógica” (ibid:63). Esta avaliação tem como propósito o 

aperfeiçoamento de uma atividade ou programa em funcionamento. É possível através 

deste tipo de avaliação detetar lacunas integrando-as num processo de resolução de 

problemas com vista ao melhoramento da ação de formação. 

 No final da ação de formação é realizada uma avaliação sumativa que propõe 

fazer um balanço do ciclo de formação cumprindo uma função certificativa. O produto 

final deverá então ser julgado consoante os critérios inicialmente estabelecidos. 

 Segundo Goldstein (1986) e Phillips (1991) citado por Velada (2007) a avaliação 

da formação consiste, precisamente, neste processo sistemático de recolha de dados e, 

de análise da conceção, implementação e consequências das ações de formação com o 

objetivo de averiguar a relevância e efeitos da dinâmica organizacional. 

 Apresento de seguida cinco modelos de avaliação da formação que explicam e 

fundamentam, nas suas especificidades, a sua importância. 

 

6.1.3 Modelos de Avaliação da Formação 

 

- Modelo de Donald Kirkpatrick (1959) 

Donal Kirkpatrick apresenta quatro níveis que representam uma sequência lógica 

de intervenções de avaliação de ações de formação. Cada nível tem a sua importância e 

provoca impacto no nível seguinte. Os quatro níveis são: 

Nível 1: avaliação das reações (satisfação) 
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Nível 2: avaliação das aprendizagens 

Nível 3: avaliação dos comportamentos 

Nível 4: avaliação dos resultados 

O primeiro nível avalia as reações dos participantes sobre vários aspetos da 

formação: os temas, os materiais, o formador etc. Avaliar a reação é, segundo o autor, 

importante por quatro razões. Primeiramente trata-se da forma mais direta de obter a 

satisfação dos formandos sobre a ação de formação recolhendo informações 

indispensáveis ao melhoramento de formações futuras. Em segundo lugar, pedir a 

opinião aos formandos transparece a preocupação sobre os efeitos da formação no 

trabalho desenvolvido pelos professores nas escolas e que o feedback destes sobre a 

ação de formação só trará benefícios no aumento da eficácia dos formadores. Em 

terceiro lugar, o questionário de avaliação da satisfação traduz dados quantitativos que, 

analisados, podem representar indicadores de eficácia e eficiência organizacional. 

Finalmente, estes mesmos dados quantitativos traduzem igualmente indicadores que os 

formadores podem utilizar para a definição de standards de desempenho para ações de 

formação futuras.  

O segundo nível avalia as aprendizagens realizadas pelos formandos. Segundo o 

autor a aprendizagem ocorre quando há uma mudança na forma de perceber a realidade 

e/ou um aumento de conhecimentos e/ou, ainda, um aumento de habilidades. Este tipo 

de avaliação é mais difícil e leva mais tempo do que avaliação da satisfação e por isso o 

autor refere alguns instrumentos necessários a este tipo de avaliação: p.e uma prova 

escrita para determinar os conhecimentos e as atitudes e uma prova de desempenho para 

determinar as habilidades. Com esta avaliação facilmente o formador poderá indicar 

onde os formandos realizaram menos aprendizagens permitindo uma alteração de 

estratégia nesse conteúdo específico. 

No terceiro nível, avaliação dos comportamentos, o autor refere que a questão 

mais importante a fazer é “o que acontece aos formandos quando saírem da ação de 

formação e voltarem para o seu local de trabalho?”. Para responder a esta questão é 

necessário, antes de mais, perceber se ação de formação teve como objetivo inicial a 

mudança de comportamentos e se houve tempo suficiente para implementarem novos 

comportamentos o que acontece entre três a seis meses após terminada a ação de 

formação. O autor identifica cinco requisitos que devem estar presentes para que 

ocorram mudanças no comportamento: desejo de mudança; conhecimento de o que 

fazer e de como fazer; um clima de trabalho adequado; auxílio na aplicação dos 

conhecimentos adquiridos; e recompensa pela mudança no comportamento. “La 
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evaluación del nivel 3 determina la magnitude con la que ha ocurrido el cambio de 

conducta como consecuencia de la acción formativa. No se puede esperar ningún 

resultado final a menos que ocorra un cambio de conducta positivo” Kirkpatrick (2007). 

O quarto nível é considerado pelo autor o mais importante mas também o mais 

difícil pois em muitos casos não se sabe como avaliar os resultados e quando analisados 

revertem em evidências pouco claras e sem consistência. A identificação dos resultados 

pode ser um processo simples mas a sua organização e análise constitui, muitas vezes, 

um processo moroso e de alto custo às organizações, mais do que os outros três níveis. 

Este nível permite perceber se existe transferência das competências adquiridas durante 

a formação para o posto de trabalho. Esta transferência é influenciada pelos três níveis 

anteriores, isto é, quanto mais positivas forem as reações dos formandos maior 

probabilidade de ocorrer aprendizagens, aprendizagens essas, que se espelham em 

comportamentos e atitudes no local de trabalho. A questão da transferibilidade é dos 

aspetos mais críticos na avaliação da formação uma vez que demonstra em grande parte 

a eficácia e eficiência de um programa de formação e, por sua vez, a eficácia e 

eficiência organizacional. 

 

- Modelo CIRO de Warr, Bird e Rackham (1970) 

 

O modelo CIRO foi proposto por Peter Warr, Michael Bird e Neil Rackham em 

1970 e baseia a avaliação da formação em quatro dimensões: 

C – Contexto 

I – Input (“entradas”) 

R – Reações (satisfação) 

O – Outcomes (resultados) 

A avaliação do contexto contribui para o levantamento das razões que justificam a 

intervenção formativa; permite definir as competências reais das competências 

desejadas; e estabelecer o tipo de saber que se pretende desenvolver na formação. A 

questão fulcral na avaliação do contexto é “o que se deseja modificar?” 

A avaliação do Input (“entradas”) permite perceber se as condições que existem 

para a implementação da ação são suficientes, isto é os recursos humanos, materiais, 

financeiros, o processo de seleção dos formandos, assim como permite perceber se os 

conteúdos e estratégias são ou não adequados.  

As reações dos formandos ao serem avaliadas permitem aferir o grau de satisfação 

dos formandos relativamente à intervenção formativa. 
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A avaliação dos outcomes é realizada não só para obter resultados sobre as 

competências adquiridas pelos formandos em formação mas também mas também para 

identificar  a sua transferibilidade para o local de trabalho. 

  

- Modelo CIPP de Daniel Stufflebeam (CIPP) (1972) 

 

O modelo desenvolvido por Daniel Stufflebeam serve três propósitos avaliativos: 

serve de guia para a tomada de decisões, produz resultados que permitem uma 

responsabilização organizacional e promove a compreensão dos fenómenos implicados. 

Este modelo apresenta então quatro variáveis que devem ser tomadas em consideração 

no processo de avaliação: 

C – Contexto 

I – Input 

P – Processo 

P – Produto 

A avaliação do contexto tem como objetivos definir o contexto institucional, 

identificar as necessidades de formação e a oportunidades para as satisfazer, e perceber 

se os objetivos propostos são coerentes com as necessidades detetadas. Entre os 

métodos utilizados na avaliação do contexto destacam-se as entrevistas, análise 

documental e os testes de diagnóstico. 

A avaliação das “entradas” (Input) tem como objetivo principal perceber se o 

plano e as estratégias propostas são suficientes e adequadas ao projeto de formação 

proposto. Como estratégias são utilizados inventários de análise de recursos quer 

humanos, quer materiais, assim como uma análise da viabilidade financeira. 

Os objetivos da avaliação do processo são, fundamentalmente, identificar lacunas 

durante o decorrer da ação e recolher informações que ajudem nas tomadas de decisões 

de possíveis alterações ao plano. A estratégia mais utilizada é a contínua interação com 

os intervenientes do processo de formação, de forma a obter o máximo de informação 

possível, acompanhada de observações às atividades que forem sendo desenvolvidas. 

Por fim, a avaliação do produto consiste na análise dos resultados obtidos e na sua 

comparação com os objetivos inicialmente traçados. Na análise dos resultados estão 

inerentes processos quantitativos e qualitativos como triangulação de instrumentos para 

uma avaliação mais criteriosa e fidedigna. 

Para Stufflebeam a grande finalidade deste modelo de avaliação é o constante 

aperfeiçoamento do plano de formação para que sejam tomadas decisões quanto ao 
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ajuste do plano, o mais possível, aos objetivos iniciais e às reais necessidades dos 

formandos. Para o autor avaliar é 

“(...) um processo de identificar, obter e proporcionar 

informação útil e descritiva acerca do valor e do mérito dos 

objectivos, da planificação, da realização e do impacto de um 

objecto determinado, com o fim de servir de guia para a 

tomada de decisões, solucionar problemas e promover a 

compreensão dos fenómenos implicados.” STUFFLEBEAM & 

SHINKFIELD (1989) 

  

- O modelo de Robert Brinkerhoff (1987) 

 

O modelo defendido por Robert Brinkerhoff, embora queira distanciar-se da 

taxonomia de Kirkaptrick, apresenta uma mesma característica: a apresentação da 

avaliação da formação ao longo de diferentes estádios. 

Brinkerhoff defende assim um modelo de seis estádios fundamentais num 

processo avaliativo:  

1- definição dos objetivos de formação, de acordo com as necessidades detetadas; 

2 - estruturação das ações de acordo com os objetivos de formação estabelecidos;  

3 - execução das ações;  

4 - resultados imediatos nos formandos; 

5 - resultados mediatos na inserção profissional dos formandos; 

6 - resultados mediatos no contexto da organização em que se inserem os formandos. 

 

- O modelo de Jack Phillips (1991) 

O modelo defendido por Jack Phillips porte dos pressupostos que sustentam o 

modelo de Kirkpatrick acrescentando aos quatro níveis, uma metodologia que permita 

avaliar o impacto económico da formação nas organizações. Essa avaliação é baseada o 

calculo de retorno de investimento na formação (ROI), “instrumento para medir os 

resultados a nível de rentabilidade”. 

Neste sentido, os níveis de avaliação que o modelo de Phillips defende são: 

Nível 1: Avaliação das reações e satisfação 

Segundo autor os formandos são os que estão diretamente envolvidos na 

implementação da ação de formação e por esse motivo é imprescindível avaliar o seu 

grau de satisfação. O autor sugere como método de recolha de dados os questionários. 

Nível 2: Avaliação das aprendizagens 
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MODELOS/ 
COMPONENTES

Kirkpatrick
Warr, 
Ciro e 

Rackham
Stufflebeam Brinkerhoff Phillips 

Contexto e 
Condições de 

implementação 
 

 X X   

Objetivos e 
necessidades 

 
   X  

Reações  X X   X 
Aprendizagens  X    X 

Comportamentos X     
Processo   X  X 

Resultados dos 
formandos 

X X X X  

Resultados da 
organização 

X   X X 

Tabela 1 - Modelos de avaliação de dispositivos de formação 

 

Para Flores (2010) a reconfiguração dos modelos de avaliação dos dispositivos de 

formação deve ter em conta os seguintes aspetos: 

- considerar as várias modalidades de avaliação (diagnóstica, formativa e sumativa) 

segundo as funções que devem cumprir no funcionamento do dispositivo de formação: 

prever, melhorar e/ou verificar; 

- as condições a todo o momento determinam as realizações e as objetivações do 

dispositivo, o que necessita de uma articulação entre a avaliação diagnóstica, formativa 

e sumativa; 

- perspetivar os dispositivos de formação como “ecossistemas” nos quais prevalece uma 

relação indissociável entre os diversos elementos, cumprindo a avaliação uma função 

mais geral de construir um sentido para as transformações e as ações dos sujeitos. 

 

6.1.4 Avaliação do impacto da formação 

 

Conhecido já o fundamento da avaliação para a garantia da qualidade da 

formação, ela constitui um instrumento estratégico na medida em que possibilita a 

análise dos resultados obtidos tão necessários aos formandos como à própria 

organização, que ao facilitar a aprendizagem de outros também se transforma e aprende. 
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Segundo Herrero (2000) a avaliação faz parte de um processo global de 

planificação que combina cinco modalidades consoante o momento e a finalidade a que 

ela se destina: 

- Avaliação Diagnóstica: compreende a coerência pedagógica da formação desenhada 

com as necessidades formativas inicialmente detetadas; 

- Avaliação Formativa: analisa a continuidade do processo de formação em função dos 

objetivos traçados; 

- Avaliação Sumativa: centra-se nos resultados finais obtidos pelos formandos; 

- Avaliação da Transferência: determina em que medida os formandos transferem para o 

seu local de trabalho as aprendizagens e competências adquiridas em formação; 

- Avaliação do Impacto: determina as repercussões que a formação teve na organização.  

Para o objetivo do estudo sobre a avaliação do impacto da formação desenvolvido 

durante o estágio foi considerado impacto da formação segundo a definição de Roldão 

(2000) que por impacto é entendido os “efeitos observáveis direta ou indiretamente, 

numa dada realidade, com carácter de alguma permanência, que tenham contribuído 

para a modificar”. É este conceito de avaliação do impacto que se pretende 

conceptualizar e que foi mantido durante todo o projeto de estágio.  

No entanto a referência a Herrero (2000) justifica-se por considerarmos que para 

haver impacto tem que existir transferência dos conhecimentos, capacidades e atitudes 

adquiridas em formação, constituindo-se um passo anterior ao do impacto. 

Veredas (2005) citado por Gairín Sallán (2010) considera a avaliação da 

transferência como a “evaluación del grado de aplicación de los aprendido – 

conocimientos, habilidades y actitudes – al puesto de trabajo”. Velada (2007) acrescenta 

que a transferência da formação exprime o grau em que a formação induziu mudanças 

comportamentais a longo prazo. Desta forma, segundo a autora, existem três 

possibilidades de transferência: a transferência positiva, que ocorre quando a 

aprendizagem obtida na formação resulta numa melhoria de desempenho da função do 

formando no seu local de trabalho; a transferência negativa, que ocorre quando a 

aprendizagem da formação tem como consequência piores desempenhos da função; e 

existe transferência nula quando as novas aprendizagens não exercem qualquer 

influência no desempenho da função do formando. 

O modelo mais influente para a compreensão e explicação do processo de 

transferência da formação foi proposto por Baldwin e Ford (1988). O modelo destes 

autores é estudado por Velada (2007) no qual são apresentados três grandes fatores que 

influências diretamente o processo de transferência: 
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- as características dos formandos, incluindo as suas capacidades, personalidade 

motivação; 

- o ambiente de trabalho através do suporte e das oportunidades de aplicação; 

- a retenção da aprendizagem a qual, por sua vez, é influenciada pelo design da 

formação. 

A autora conceptualiza ainda as variáveis a três níveis distintos que podem afetar 

a transferência da formação. Ao nível da conceção da formação constituem-se como 

variáveis os fatores de capacidade; os princípios de aprendizagem; e as estratégias pós-

formativas. Ao nível individual, entre as variáveis de maior impacto encontram-se a 

motivação; atitudes face ao trabalho e/ou carreira; reações dos formandos; orientação 

para os objetivos; capacidade cognitiva; e preparação prévia dos formandos. Ao nível 

organizacional a autora define duas variáveis distintas: o clima de transferências, que 

poderá ser influenciado pelo suporte dos formadores, suporte dos pares, feedback, 

abertura à mudança e resultados pessoais positivos e negativos; e a Cultura 

Organizacional influenciada pela cultura de aprendizagem contínua. 

Por sua vez a avaliação do impacto permite verificar a permanência e consistência 

das transferências exercidas pelos formandos. Por outro lado este nível de avaliação 

permite conhecer a eficácia, eficiência, abrangência, validade e utilidade dos programas 

de formação (Tejada e Ferrández, 2007). É, igualmente, objeto da avaliação do impacto 

da formação o estudo dos resultados que influenciam e modificam a organização no que 

diz respeito à rentabilidade das ações de formação. 

Os autores referem este nível de avaliação é o menos desenvolvido e aplicado nas 

organizações por estas se restringirem ao nível de avaliação da satisfação dos 

formandos. 

Apesar das vantagens de realização da avaliação do impacto da formação, a sua 

aplicabilidade é contestada por se tratar de um processo muito dispendioso para a 

organização. Herrero (2000) enuncia os seis problemas mais relevantes da avaliação do 

impacto da formação: 

- o isolamento dos efeitos da formação no conjunto de processos e variáveis ocorridas 

nas organizações; 

- problemas de rentabilidade e custos económicos; 

- a ausência de instrumentos adequados e dificuldade de acesso a informações sobre a 

organização indispensáveis a este nível de avaliação; 

- os recursos necessários para o design e aplicação deste nível de avaliação; 
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- a falta de preparação dos profissionais da área da formação contínua, pelo sentimento 

de limitação face à complexidade do processo de avaliação; 

- a falta de apoio dos órgãos diretivos que não consideram necessária a dispensa de 

recursos para o investimento da análise do impacto real da formação, priorizando a 

quantidade em detrimento da qualidade. 

Para que a avaliação do impacto se constitua uma estratégia de melhoria é 

necessário que estes obstáculos sejam ultrapassados. Tal como refere Herrero (2000) 

“estas dificultades pueden superarse introduciendo un plan de evaluación de la 

formación completo y coherente, y responsabilizando de su diseño y su aplicación a 

profesionales competentes en temas pedagógicos que otorgen a la evaluación de la 

formación un rol prioritario en el seno de la organización”. 
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6.2. Estudo 1: “Ciclo de Sábados – Falando com quem faz” – Avaliação da satisfação 
 

6.2.1 Contextualização:  
 

“Ciclo de Sábados – Falando com quem faz” é um projeto do centro de formação 

iniciado em 2010 cujo objetivo é o de proporcionar um espaço de conversas informais 

onde prevaleça a partilha de experiências pessoais e profissionais entre formadores e 

formandos. Em 2010, foram temas desta ação: a Classificação Internacional de 

Funcionalidade (CIF); O processo de identificação das NEE; Unidades de Ensino 

Estruturado – Autismo; Unidades de Multideficiência. Os formadores da ação tanto 

pertenciam ao centro de formação como eram especialistas nas áreas convidados pela 

direção. 

Em 2011, o projeto tomou um novo sentido tomando como título “Ciclo de 

Sábados – Falando com quem Escreve” e teve como objetivo “desenvolver, junto dos 

mais variados públicos, ações de sensibilização relativamente à afirmação pessoal e 

valorização das capacidades da pessoa com Necessidades Especiais” por um lado, e, por 

outro, “partilhar saberes, conhecimentos, experiências e valorizar pela positiva as 

capacidades da pessoa com NEE, assim como, tomar consciência dos seus direitos (...) ” 

(documento de divulgação da ação do centro de formação). Seria então através da 

apresentação de livros ou “publicações elaboradas por mães que dão conta do seu 

percurso mais pessoal”, que retratem “as vivências pessoais e familiares suscitadas no 

seio de um família com uma criança ou jovem com NEE”. 

Em 2012, estando o centro de formação acreditado pelo CCPFCP, surgiu a 

possibilidade de voltar a dinamizar o “Ciclo de Sábados – Falando com quem faz”, 

agora acreditado.  

Foram definidas pelo centro de formação, como razões para a sua implementação:  

- “desenvolver o ciclo de sábados, com periodicidade mensal de forma a 

abordarmos as problemáticas das NEE numa perspetiva de partilha de experiências e 

troca de saberes, entre todos os participantes. Com a discussão e reflexão dos diferentes 

temas pretendemos promover a divulgação e disseminação de boas práticas na 

intervenção educativa. Valorizando a aprendizagem pela partilha e troca de saberes, 

pretendemos promover a importância do trabalho colaborativo.” (documento enviado ao 

CCPFCP para acreditação).  
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6.2.2 Apresentação do projeto: 
 

Esta ação de formação tem como objetivos: 

- “Desenvolver uma prática reflexiva e de trabalho colaborativo entre os diferentes 

intervenientes no processo educativo das crianças e jovens com NEE. 

- Promover boas práticas de intervenção educativa. 

-Partilhar saberes e experiências no âmbito da planificação, intervenção e avaliação de 

alunos com NEE.” (ibid) 

Os conteúdos da ação foram distribuídos por cinco sessões, um sábado por mês, 

começando em fevereiro e terminando em junho de 2012 do mesmo ano. 

 

Calendarização Conteúdo 

1º sessão – 11 de fevereiro “A prática do coaching na educação.”  
- Apresentação de técnicas simples de 
coaching, PNL (Programação Neuro 
Linguística);  
- Demonstração da aplicabilidade do 
coaching na organização e preparação de 
projetos e atividades através da 
visualização de instrumentos.  
- Realização de uma aula com utilização 
de “ferramentas de coaching e de PNL” 
- Realização da roda da vida, visando: 
       - A aplicação do princípio 20/80; 
        - Dicas para construção de planos de 
ação 

2º sessão  - 10 de março Funcionalidades e utilização da 
REDEINCLUSÃO 

3º sessão – 21 de abril O corpo: Comunicação não-verbal e a 
intervenção com crianças com NEE     
- O corpo e as ações baseadas em 
movimentos fundamentais: 
- Os movimentos (locomotores, não 
locomotores e de manipulação) 
- O corpo (mobilizado no todo, 
mobilizado de modo fragmentado, 
mobilizado de modo fragmentado 
mantendo a relação das ações) 
 - Os fatores (mecânico – vivo, violento 
suave, forte-fraco) 

4º sessão – 12 de maio O corpo: Comunicação não-verbal e a 
intervenção com crianças com NEE 
(continuação):  
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- O corpo e a necessidade de expressão: 
            - As respostas espontâneas 
            -Os movimentos intencionais 
destinados a transmitir mensagens 
 – O corpo e o tempo 
            - A ordem e sucessão 
            - A duração 
- O ritmo 
- O corpo e o espaço / objetos 
- A expressão corporal de estados afetivos

5º sessão – 9 de junho Perturbações do sono nas problemáticas 
das NEE    
       - Noções básicas do sono 
       -Perturbações mais frequentes 
associadas à problemática do sono 
(Espetro do autismo; Trissomia 21 e 
PHDA) 

Tabela 2 - Plano de formação da ação de formação “Ciclo de Sábados – Falando com Quem Faz” 

 

Relativamente à metodologia proposta no documento, são apresentadas as 

seguintes modalidades: 

- a exposição e discussão das diferentes temáticas com a participação ativa do grupo e 

convidados, pais ou diferentes técnicos que partilham as suas experiências, no processo 

educativo das crianças com NEE; 

- metodologias ativas de formação com aplicação de técnicas de comunicação e 

dinâmica de grupos; 

- no final de cada sessão, o professor que a coordena, promove uma síntese reflexiva do 

tema em discussão; 

- filmes e slides como forma de promovermos a reflexão das diferentes temáticas. 

Como avaliação dos formandos são considerados os critérios: 

- Participação em pelo menos 60% do nº de horas do seminário;  

- Relatório reflexivo de um tema desenvolvido numa das sessões. 

 

6.2.3 Intervenção e processo metodológico: 
 

Foi solicitada pela direção do centro de formação a minha participação no que diz 

respeito à construção de um questionário final de avaliação da formação. 

Este questionário tinha como finalidade conhecer o grau de satisfação geral dos 

formandos relativamente à ação de formação que acabaram de frequentar. 



A AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

91 
 

O questionário de avaliação final da ação foi construído a partir de um modelo já 

existente e utilizado para o efeito, ao qual propus uma modificação para que melhor se 

adaptasse à ação de formação em questão. Deste modo, o questionário proposto seguiu 

os seguintes aspetos (anexo11): 

- caracterização dos formandos; 

- motivações de participação na ação; 

- satisfação relativamente: 

-  às condições de realização de ação; 

- aos objetivos; 

- à metodologia; 

- ao formador. 

- avaliação da satisfação geral da ação; 

- sugestões (dados qualitativos)  

 

O questionário modelo da associação integrava na sua estrutura a seguinte escala 

de avaliação:   

1 2 3 4 5 

Muito Fraco Fraco Bom Muito Bom Excelente 

Figura 6 - escala de avaliação da satisfação do questionário aplicado 

 

 Hill e Hill (2005) referem que é importante oferecer uma gama adequada de 

respostas alternativas e “para evitar problemas de interpretação e, portanto, recolher 

dados que tenham significados relativamente claros (...) é muito importante utilizar um 

conjunto equilibrado de respostas”. 

Estes conjuntos de respostas podem estar associados a vários tipos de escalas: 

nominais, ordinais ou métricas sendo estas ultimas divididas em escalas de intervalo e 

escalas de rácio. Ainda que considerada uma escala métrica, os autores evidenciam um 

outro tipo de escala diferente das escalas de intervalo e rácio – as escalas de avaliação. 

Os autores, como escala de avaliação apresentam o seguinte exemplo: 

 

Muito Mau Mau Razoável Bom Muito Bom 

1 2 3 4 5 

Figura 7 ‐ escala de avaliação (Hill and Hill, 2005) 
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Seguindo o exemplo dos autores, foi este o tipo de escala que propus para o 

questionário final de avaliação da satisfação. 

No entanto, por decisão da direção, a escala aplicada foi a escala por eles 

inicialmente proposta. 

 

Em termos estatísticos é sempre importante verificar a fidelidade de um 

questionário. Dado que a escala utilizada não é considerada a mais adequada, uma vez 

que contabiliza três itens positivos e apenas dois itens negativos, o que poderá favorecer 

as respostas dos formandos positivamente, considera-se que é necessário encontrar o 

grau de fidelidade do questionário por constituir um indicador importante da sua 

consistência interna. 

Uma medida de fidelidade de um questionário, ou da sua consistência interna, é o 

coeficiente alpha de Cronbach. Este coeficiente é utilizado em escalas tipo Likert sendo 

considerado o indicador mais importante de fidelidade de um instrumento. Neste 

sentido foi encontrado o coeficiente alpha de Cronbach a fim de justificar que a escala 

aplicada, apesar de não adequada, mede o mesmo conceito de forma equivalente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 - qualidade de fidelidade de uma escala 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.922 12 

 

 

Alpha de Cronbach Fidelidade 

>0,9 Excelente 

0,8 – 0,9 Boa 

0,7 – 0,8 Razoável 

0,6 – 0,7 Fraca 

<0,6 Inaceitável 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Condições de 

realização:divuldação 

44.24 31.990 .549 .921

Condições de 

realização:horário de 

funcionamento 

44.24 31.690 .675 .916

Condições de 

realização:adeq das 

instalações 

44.33 33.033 .427 .926

Condições de realização: 

equipamentos/recusos 

materiais 

44.43 31.957 .537 .922

Objetivos: ade objetivos à 

prática 

44.05 30.548 .748 .912

Métod:adeq dos conteúdos 

ao tema da ação 

44.10 29.890 .790 .910

Métod: adequação do 

metodo ao objetivos 

44.19 29.862 .892 .907

Métod: sistema de 

avaliação formandos 

44.29 31.114 .639 .917

Formadores: comunicação 43.95 31.348 .659 .916

Formadores: dominio 

científico 

43.81 31.362 .683 .915

Formadores: relaçao 

formador/formandos 

43.81 30.762 .771 .912

Formadores: gestao tempo 44.14 30.429 .756 .912
Figura 8 - outcome 1 coeficiente alpha de Cronbach 

Os resultados determinam que o grau de fidelidade para o instrumento aplicado é 

de Excelente (0,922), o que significa que o instrumento é considerado válido. Conclui-

se do mesmo modo que a consistência interna diminuiria se qualquer das perguntas 

fosse retirada, o que reforça a capacidade dos itens recolherem dados que correspondem 

ao que a escala pretende.  

  

Tendo em consideração que a ação de formação decorre num espaço temporal de 

cinco meses, e que este questionário só iria ser passado aos formandos terminado o ciclo 

das cincos sessões, propus à direção a introdução de um questionário específico para 

cada sessão. Se o objetivo da avaliação para o centro de formação, relativamente a esta 
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ação de formação, visa conhecer a satisfação dos formandos, desta forma poderíamos 

obter no final de cada sessão opiniões mais fidedignas relativamente aos aspetos a 

avaliar. 

Assim, foram construídos cinco questionários (um para cada sessão) (anexo 10) 

em que os formandos pudessem, logo terminada a sessão, apresentar, de uma forma 

geral, as suas opiniões relativamente aos seguintes aspetos:  

- Finalidades; 

- Objetivos; 

- Temas/Conteúdos; 

- Estratégias; 

- Métodos; 

- Recursos; 

- Dinâmica de grupo; 

- Ação do formador; 

- Instalações; 

- Horário; 

- Avaliação dos formandos 

 

De forma a complementar a avaliação da formação construí um questionário de 

avaliação da ação pelos formadores (anexo 12). Este questionário tinha como objetivo 

reunir as opiniões dos formadores relativamente à ação que dinamizaram. O 

questionário não chegou a ser proposto à direção do centro pela resistência deste à 

aplicação de demasiados questionários, pelo que não foi aplicado. No entanto, como 

considero a opinião dos formadores, relativamente à ação que dinamizaram, um 

elemento necessário na avaliação da formação, mantive a construção do questionário 

como instrumento de avaliação apenas para o relatório de estágio. 

 

6.2.4 Resultados Obtidos 
 

Elaborei, a pedido do centro de formação, um relatório (anexo 14) com os 

resultados obtidos com a aplicação dos dois tipos questionários: o aplicado em cada 

sessão mensal e o questionário final de avaliação. 

Constata-se que, com a aplicação dos questionários mensais, os resultados obtidos 

fornecem uma informação mais rica sobre a sessão que se pretende avaliar.  



A AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

95 
 

Neste sentido conclui-se que na primeira sessão, os aspetos que os formandos 

consideraram mais positivos foram a dinâmica de grupo, os objetivos para a sessão e o 

tema/conteúdo que neste caso era “A prática do coaching na educação”. Por outro lado, 

os aspetos que os formandos consideram merecedores de melhoria foram os recursos, as 

instalações e (com igual número de resposta) as estratégias, e os métodos. 

Relativamente à segunda sessão, estiveram presentes 24 formandos, os quais 

referenciaram como aspetos mais positivos os temas/conteúdos (Funcionalidades e 

utilização da REDEINCLUSÃO), a ação do formador, e os objetivos propostos. Os 

aspetos menos apreciados pelos formandos foram as instalações, o horário, e as 

estratégias. 

 Na terceira e quarta sessões os três aspetos positivos mais referenciados, de entre 

as respostas de 14 formandos, foram temas/conteúdos (Comunicação não verbal e a 

intervenção com crianças com NEE), dinâmica do grupo, e ação do formador. Por 

outro lado, os aspetos que os formandos consideram merecedores de melhoria foram as 

instalações, os métodos, os recursos e o horário. 

 A última sessão teve como aspetos positivos, segundo os 16 formandos presentes, 

os temas/conteúdos (“Perturbações do Sono nas problemáticas das Necessidades 

Educativas Especiais”), as finalidades e os objetivos. 

Conclui-se desta forma, com os dados recolhidos, que os itens temas/conteúdos, 

objetivos e finalidades foram os que mais vezes foram referenciados como aspetos 

positivos. Por outro lado, os itens horários, instalações, e recursos, foram os que mais 

vezes foram considerados como aspetos a melhorar. 

O questionário final foi aplicado através de uma plataforma onde os formandos 

teriam que aceder obrigatoriamente para que através do seu registo pudessem ter acesso 

ao certificado referente à atribuição dos créditos. Desta forma foram obtidas 21 

respostas que permitiram caracterizar os formandos: 

- 20 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino; 

- têm idades compreendidas entre os 25 e 50 anos sendo que no universo dos 

formandos a faixa etária com mais prevalência corresponde ao intervalo [50-54]; 

- têm, na sua generalidade, o grau de licenciatura e primeiro ano de mestrado 

(pós-graduação); 

- lecionam em estabelecimentos de ensino público; 

- 57,14% dos formandos encontram-se na categoria de professor de quadro de 

escola  e 42,85% na categoria de professor contratado; 
- 71,42% encontram-se na área da educação especial 
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- relativamente aos anos de experiência docente, no universo dos formandos a 

categoria mais de 15 anos8 é a que apresenta maior prevalência com uma percentagem 

de cerca de 62%.  

- os motivos mais importantes para os formandos para a escolha da ação de 

formação foram o melhoramento da prática pedagógica com 76,1% das respostas e a 

atualização ou aquisição de conhecimentos com 47,6% do total de respostas; 

- os motivos considerados menos importantes  para os formandos foram a 

progressão na carreira com 38% das repostas e a Conveniência do local de realização 

e/ou horário com 9,5% do total de respostas. 

Apesar de à partida se verificar que com a escala aplicada, os resultados tendem a 

ser positivos, a sua análise determinou as seguintes conclusões: 

Condições de realização da ação de formação 

Itens 
Divulgação 

Horário de 
funcionamento

Adequação 
das 

instalações 

Equipamentos/
Recursos 
materiais 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 
1 - Muito Fraco 0 0 0 0  0
2 - Fraco 0 0 0 0  0

3 - Bom 6 28.6% 5 23.8% 7
33.3

% 
10 47.6%

4 - Muito Bom  11 52.4% 13 61.9% 11
52.4

% 
8 38.1%

5 - Excelente 4 19.0% 3 14.3% 3
14.3

% 
3 14.3%

Média 4 4 4 4
Tabela 4 - resultados do item “Condições de realizaçao da ação de formação” 

Relativamente ao item divulgação, 28,6% formandos considerou Bom, 52,4% 

considerou Muito Bom e 19.0% considerou Excelente, obtendo um média final de 4 

pontos (Muito Bom). 

O horário de funcionamento foi considerado por 23,8% dos formandos como 

Bom, 61,9% como Muito Bom e 14,3% como Excelente, obtendo uma média final de 4 

pontos (Muito Bom). 

                                                            
8 Neste item os intrevalos relativos aos anos de experiência docente foram alterados por opção 

da diretora e desta forma os intrevalos propostos e fundamentados no capítulo da metodologia 

foram substituídos por:  

[1-3]; [4-6]; [7-10]; [11-15], [mais de 15] 
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A adequação das instalações à implementação da ação de formação foi 

considerado por 33,3% dos formandos como Bom, 52,4% como Muito Bom e  14,3% 

como Excelente, obtendo um média final de 4 pontos (Muito Bom). 

Os equipamentos e recursos materiais utilizados durante a ação de formação 

foram considerados por 47,6% dos formandos como Bom, 38,1% como Muito Bom e 

14,3% Excelente obtendo uma média final de 4 valores (Muito Bom).  

Adequação dos objetivos à prática realizada 

Item 

Adequação dos objetivos à prática 
realizada 

 
Freq  Perc  

1 - Muito Fraco 0 0 
2 - Fraco 0 0 
3 - Bom 4 19.0% 
4 - Muito Bom  11 52.4% 
5 - Excelente 6 28.6% 

Média 4 
Tabela 5 - resultados para item "Adequação dos objetivos à prática realizada" 

Relativamente ao item adequação dos objetivos à prática realizada, 19% dos 

formandos consideraram uma Boa adequação, 52,4% consideraram uma Muito Boa 

adequação e 28,6% consideraram uma Excelente adequação, obtendo uma média de 4 

pontos (Muito Bom). 

 

Metodologia 

Item 

Adequação dos 
conteúdos ao tema da 

ação de formação 

Adequação do método 
utilizado aos objetivos 

propostos 

Sistema de 
avaliação da 

formação 
Freq Perc Freq Perc Freq Prec 

1 - Muito 
Fraco 

0 0 0 0 0 0

2 - Fraco 0 0 0 0 0 0
3 - Bom 5 23.8% 5 23.8% 7 33.3%
4 - Muito Bom  10 47.6% 12 57.1% 10 47.6%
5 - Excelente 6 28.6% 4 19.0% 4 19.0%

Média 4 4 4
 Tabela 6 - resultados para o item "Metodologia" 

A metodologia utilizada na implementação da ação foi igualmente avaliada pelos 

formandos. Neste sentido, relativamente ao item adequação dos conteúdos ao tema da 

ação de formação foi considerada por 23,8% dos formandos como Boa, 47,6% como 
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Muito Boa e 28,6% como Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito 

Bom). 

A adequação do método utilizado aos objetivos propostos foi considerado por 

23,8% dos formandos como Boa, 57,1% como Muito Boa e 19,0% como Excelente, 

obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

O último item avalia o sistema de avaliação da formação que foi considerado por 

33,3% dos formandos como Bom, 47,6% como Muito Bom e 19,0% como Excelente, 

obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

Formadores 

Itens 
 

Comunicação 
 

Domínio 
Científico 

Relação 
Formador/Formando 

Gestão do 
Tempo 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc

1 - Muito Fraco 0 0 0 0  0 
2 - Fraco 0 0 0 0  0 
3 - Bom 3 14.3% 2 9.5% 2 9.5% 5 23.8%
4 - Muito Bom  11 52.4% 10 47.6% 10 47.6% 11 52.4%
5 - Excelente 7 33.3% 9 42.9% 9 42.9% 5 23.8%

Média 4 4 4  4
Tabela 7 - resultados para o item "Formadores" 

Os dinamizadores das ações de formação foram avaliados pelos formandos em 4 

aspetos: 

Relativamente à Comunicação, 14,3% dos formandos consideraram Boa, 52,4% 

Muito Boa, e 33,3% Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

No que diz respeito ao Domínio Científico, 9,5% dos formandos consideram Bom, 

47,6% Muito Bom, 42,9% Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito 

Bom). 

A relação formador/formando foi sentida por 9,5% dos formandos como Boa, 

47,6% como Muito Boa e 42,9% como Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos 

(Muito Bom). 

Relativamente à capacidade do formador de gestão do tempo, foi considerada por 

23,8% dos formandos como Bom, 52,4% como Muito Bom e 23,8% como Excelente, 

obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 
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Avaliação geral da ação de formação 

Podemos concluir, com os resultados obtidos com ambos os questionários, que o 

nível de satisfação dos formandos relativamente à ação de formação que frequentaram 

foi Muito Bom. 

 
Gráfico 1 - Avaliação geral da ação de formação "Circulo de Sábados - Falando com quem faz" 

Como sugestões de melhoria os formandos referiram cinco aspetos que resultam 

em seis categorias diferentes: 

Promoção de ações de formação: 

“No próximo ano letivo tenhamos mais formações nos mesmos moldes que este” 

Divulgação da ação de formação: 

“Melhorar a divulgação do evento” 

Público-alvo: 

“Poder alargar-se a outros agentes educativos” 

Materiais: 

“Ser realizado no final uma compilação de todos os materiais usados/fornecidos 

pelos formadores” 

Modalidades das ações de formação: 

“Workshops (vertente mais prática) ” 

Temas das ações de formação: 

“Autismo; dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita” 
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6.3. Estudo 2: “II Congresso Internacional – Derrubar Barreiras, 
Facilitar Percursos” – Avaliação das Aprendizagens 

 

6.3.1 Contextualização 
 

O centro de formação realizou nos dias 28 e 29 de outubro na Universidade 

Portucalense, na cidade do Porto, o “II Congresso Internacional: Derrubar Barreiras, 

Facilitar Percursos”. O projeto surgiu no ano de 2009 quando o centro decidiu convidar 

não só especialistas na área da educação especial nacionais, mas também internacionais, 

e assim em novembro desse ano surgiu o I Congresso Internacional subordinado ao 

tema “Ser Professor de Educação Especial”. Na continuidade deste projeto o II 

Congresso Internacional teve como principais destinatários todos os professores e 

educadores de Educação Especial e técnicos especialistas nesta área de intervenção e 

por ter sido submetido a acreditação pelo CCPFCP foi-lhe concedida a modalidade de 

Seminário com 15 horas, 0.6 créditos.  

 

6.3.2 Apresentação do projeto: 
 

Segundo o documento submetido à aprovação do CCPFCP, os objetivos definidos 

para esta ação de formação são:  

- “Divulgar e debater questões atuais relacionadas com a Inclusão e o tipo de 

respostas junto de crianças e jovens com Necessidades Educativas Especiais (NEE); 

- Refletir sobre as realidades e/ou práticas escolares, educativas e pedagógicas 

junto das crianças com NEE, como elementos facilitadores da igualdade de 

oportunidades e da equidade social; 

- Dinamizar tempo e espaço de debate, pedagógico e científico, sobre as grandes 

temáticas e problemáticas que envolvem o desenvolvimento de respostas/atendimento a 

crianças e jovens com NEE; 

- Partilhar, discutir e refletir sobre as temáticas relacionadas com a inclusão de 

crianças e jovens com NEE não só em meio escolar; 

- Compartilhar experiências e práticas educativas, sociais, pedagógicas e 

científicas entre docentes de educação especial e outros (associações, famílias, outros 

técnicos, etc)”. 

Os conteúdos da ação de formação centram-se nas temáticas: 
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- Políticas em educação especial e inclusiva; 

- Educação das crianças e jovens com necessidades educativas especiais; 

- Relação escola do regular/centro de recursos; 

- Transição para a vida adulta 

Para a realização desta ação de formação foram predominantemente utilizados a 

exposição e discussão das diferentes temáticas pelos diferentes oradores nas designadas 

“mesas redondas”. Foram ainda proporcionadas, durante os dois dias do congresso, 

comunicações livres de 15 minutos em diferentes salas da Universidade com diferentes 

temáticas e oradores. 

O método de avaliação dos formandos consistiu na elaboração individual de um 

relatório escrito 

 

 

 

 

6.3.3 Intervenção e processo metodológico: 
 

Conforme decretado no artigo 11º do Regime Jurídico da Formação Contínua de 

Professores, as ações de formação contínua devem assegurar a avaliação individual do 

aproveitamento do formando, sendo que esta “avaliação é realizada, preferencialmente, 

sob a forma escrita, sem prejuízo da utilização de outros instrumentos”. Para que seja 

concedida a certificação aos formandos que pretendam a atribuição dos créditos para 

efeitos de progressão na carreira docente, cada formando deverá ter participado em, pelo 

menos, dois terços do total das horas da ação de formação. Construi um grelha onde 

estão contabilizadas as horas efetuadas por cada formando e a nota final atribuída ao 

relatório individual (anexo 5) e o respetivo certificado (anexo 6). 

 

A par deste critério o Centro de Formação formulou um conjunto de normas a 

seguir para a elaboração do relatório que passo a apresentar: 
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Normas a seguir para a elaboração do relatório: 
 
1. Fazer a Reflexão crítica/Relatório do Congresso entre 7000 a 10000 caracteres (com 
espaços, incluindo caixas de texto, notas de rodapé e de fim). 

 Papel: tamanho A4  
 Margem superior e inferior com 2,5 cm  
 Margem esquerda e direita com 3,0 cm  
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12  
 Espaçamento entre linhas: 1,5  
 Alinhamento: justificado  
 As páginas deverão ser numeradas a partir da segunda página, com os números 

situando-se no final da página e à direita.  
 

2. Organizar o texto, tendo em atenção: 
 Apresentação global  
 Organização/Estrutura  
 Correção ortográfica e semântica  
 Reflexão sobre as temáticas abordadas (conferências/palestras e comunicações)  
 Reflexão sobre a organização  
 Considerações finais (apreciação global do Congresso; relevância das temáticas 

abordadas; impacto na prática pedagógica e na formação pessoal)  
 Sugestões  

Figura 9- Normas para a elaboração do relatório individual 

Para a avaliação dos relatórios foram estabelecidos, entre mim e o presidente da 

associação, critérios de avaliação com os quais avaliei todos os relatórios. Os critérios 

definidos foram os seguintes: 

 

ORGANIZAÇÃO 
(10%) 
 

CLAREZA DE 
CONTEÚDO 
(30%) 

REFLEXÃO (40%) INOVAÇÃO (20%)

- Espaçamento 
- Número de 
caracteres 
- Margens 
- Tipo de letra 
- Texto justificado 
- Organização do 
texto 
- Apresentação 
 

- Correção 
ortográfica e 
semântica 
- Relevância e 
coerência dos temas 
abordados 
 

- Apreciação global 
do congresso 
- Resumo e reflexão 
dos 
assuntos/temáticas 
abordadas 
- Impacto na prática 
pedagógica 
- Impacto na 
formação pessoal 

- Sugestões de 
melhoria do 
congresso 
- Questionamento 
das temáticas 
- Abordagem de 
novos assuntos 

Tabela 8- critérios de avaliação dos relatórios individuais dos formandos da ação de formação “II 
Congresso Internacional: Derrubar Barreiras. Facilitar Percursos” 
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6.3.4 Resultados obtidos 

Dos 300 participantes no congresso, 142 pediram creditação dos quais apenas 74 

enviaram o relatório individual para o efeito. 

Tendo em consideração os critérios definidos corrigi 74 relatórios e obtive as 

seguintes conclusões: 

 

Tabela 9 - notas atribuídas pela estagiária aos relatórios dos formandos da ação de formação “II 
Congresso Internacional: Derrubar Barreiras. Facilitar Percursos” 
 

Quatro dos 74 relatórios continham conteúdo exatamente igual pelo que foi 

decisão da direção enviar uma notificação aos quatro formandos evidenciando o 

problema e dando uma segunda oportunidade de elaboração do relatório. Dos quatro 

formandos apenas um reenviou novo relatório, tendo sido este reavaliado e atribuído 

uma nota. 

As notas por mim atribuídas foram apresentadas em reunião de direção. Após a 

apreciação dos relatórios pela comissão pedagógica as notas propostas foram aceites. 

No entanto, olhando para o intervalo de notas atribuidas, a direção decidiu não submeter 

notas inferiores a sete valores. Constatei que, a par dos critérios que até então estavam a 

ser implementados na avaliação dos relatórios, foi adicionada uma nova variável 

associada à posição do centro de formação no meio em que se insere e à gestão de uma 

atividade que, apesar de não ter fins lucrativos, necessita de se manter ativo e 

concorrencial neste meio. 

Neste sentido, e pelos critérios referidos, foi decidida a seguinte atribuição de 

notas: 

 

 

 

 

NOTA FINAL FREQUÊNCIA 

[1 a 4,9] Insuficiente 3 

[5 a 6,4] Regular 24 

[6,5 a 7,9] Bom 35 

[8 a 8,9] Muito Bom 6 

[9 a 10] Excelente 3 

 TOTAL          71 
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Formando com nota inicial, por 
mim atribuída, entre: 

Nota final atribuída 
pelo centro de 

formação 

FREQUÊNCIA 

[3,2 a 4,9]  7 3 

[5 a 5,9] 7,5 19 

[6 a 6,9] 7,9 17 

[7 a 7,8] 8 23 

[8 a 8,8] 9 6 

[9,2 a 9,4] 10 3 

 TOTAL      71 

Tabela 10 - Conversão das notas dos formandos da ação de formação “II Congresso Internacional: Derrubar 
Barreiras. Facilitar Percursos” 

 

 

Tabela 11 - Notas finais atribuídas pelo centro de formação aos formandos da ação de formação “II Congresso 
Internacional: Derrubar Barreiras. Facilitar Percursos” 
 

Desta avaliação constata-se que “continuam a prevalecer modelos de avaliação 

pouco integrados no ensino e na aprendizagem, mais orientados para a atribuição de 

classificações do que para a análise do que os alunos sabem e fazem, para a 

compreensão das duas dificuldades e para a ajuda à sua superação” (Fernandes, 2005). 

Reconhece-se a valência do centro de formação em proporcionar conferências deste tipo 

e momentos de reflexão sobre as aprendizagens realizadas. Quando questionado o lugar 

da formação contínua no que diz respeito ao seu contributo na melhoria das 

aprendizagens dos alunos e no desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, 

neste processo de avaliação, há que ter em consideração os objetivos propostos, que 

neste caso se colocam todos no âmbito do “dinamizar”, “partilhar”, “compartilhar”, 

“refletir”, “divulgar” e “debater” e que por isso posso considera-los da ordem sócio- 

afetiva. Como está demonstrado na Figura 3, a modalidade de Seminário enquadra-se 

NOTA FINAL FREQUÊNCIA 

[1 a 4,9] Insuficiente 0 

[5 a 6,4] Regular 0 

[6,5 a 7,9] Bom 39 

[8 a 8,9] Muito Bom 23 

[9 a 10] Excelente 9 

 TOTAL                  71 
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numa formação centrada no conteúdo/aprofundamento. Podemos neste sentido 

considerar que esta ação de formação permitiu, dentro dos conteúdos propostos, uma 

dinâmica de partilha de experiências que contribui para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes. O método de avaliação proposto permite aos formadores 

perceberem o modo como os formandos refletem essa troca de experiências e o 

resultado que delas provêm nas práticas profissionais. No entanto, considero que este 

processo de avaliação deveria ter integrado um sistema de avaliação formativa no qual 

os formandos pudessem ter tido feedback do seu trabalho. Deste modo poder-se-ia ter 

evitado a surpresa por parte do centro de formação ao tipo de relatórios desenvolvidos 

pelos formandos que originaram, em alguns casos, notas ao nível do insuficiente.  

É fundamental que as ações de formação gerem aquilo que Fernandes (2005) 

designa por aprendizagens significativas, “as chamadas aprendizagens com 

compreensão ou aprendizagens profundas, são reflexivas, construídas ativamente pelos 

alunos e auto-reguladas”. A avaliação formativa alternativa que o autor propõe estudar 

promove este tipo de aprendizagens onde a avaliação é “mais centrada na regulação e 

melhoria das aprendizagens, mais participada, mais transparente e integrada nos 

processos de ensino e de aprendizagem” (ibid:63). 
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6.4. Estudo 3: “II Congresso internacional – Derrubar Barreiras, 
Facilitar Percursos” – Avaliação do Impacto 

 

	 6.4.1 Contextualização 

 

Uma vez realizada a avaliação da satisfação da ação de formação “II congresso 

Internacional – Derrubar Barreiras. Facilitar Percursos” pelo centro de formação, propus 

a aplicação do nível da avaliação do impacto da formação com a elaboração de um 

questionário que tivesse como objetivo identificar qual o nível de impacto da ação de 

formação na prática letiva, no desenvolvimento profissional e na prática institucional 

dos participantes (anexo 13). 

Depois de aceite pelo presidente da associação procedi á sua construção. 

 

6.4.2 Intervenção e processo metodológico: 
 

Os questionários podem ser considerados instrumentos quantitativos uma vez que 

são “instrumentos estruturados com categorias estandardizadas que permitem encaixar 

as respostas individuais” (Coutinho, 2008). 

“É muito fácil elaborar um questionário mas não é fácil elaborar um bom 

questionário” (Hill and Hill, 2005). 

Para a elaboração de um questionário é necessário ter em consideração várias 

dimensões na sua estrutura: 

A primeira secção do questionário deverá evidenciar aquilo a que Hill and Hill 

(2005) chamam de características dos casos, que nos dois questionários elaborados 

(anexos 11 e 13) no presente relatório correspondem às características dos formandos 

que frequentaram as ações de formação. 

Deste modo, para a elaboração do questionário de avaliação do impacto da 

formação, as variáveis escolhidas e consideradas pertinentes para uma boa 

caracterização dos formandos foram: sexo, idade, habilitações académicas, 

estabelecimento de ensino em que leciona, situação profissional, grau de ensino que 

leciona, anos de docência. Relativamente a esta última variável -  “anos de docência” -  

foi tida em consideração os intervalos proposto por Huberman (1989) em La Vie dês 

Enseignants citado por Alves (2001) na sua análise de relação entre as fases de carreira 

com os anos de docência: 1-3; 4-6; 7-25; 26-35; 36-40; 41-60 e 60 +. Tendo por base as 

avaliações de ações de formação anteriores realizadas pelo centro de formação verifica-



A AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

107 
 

se que os formandos associados encontram-se entre as fases de início e meio da carreira. 

Neste sentido para que seja feita uma adaptação dos intervalos aos formandos da ação 

de formação em questão, os dois itens [41-60] e [60+] não foram aplicados, estando no 

entanto considerados no intervalo [36+]. 

Relativamente ao tipo de perguntas, Hill and Hill (2005) consideram dois tipos 

diferentes, perguntas abertas e perguntas fechadas, esclarecendo que a sua diferença 

“situa-se essencialmente na forma como a resposta é dada”. As perguntas abertas 

querem uma resposta construída e escrita pelo respondente o que contribui para uma 

informação mais rica e detalhada, tendo no entanto em consideração que a sua análise 

será morosa e sujeita a interpretação. Por outro lado, nas perguntas fechadas o 

respondente tem que escolher entre respostas alternativas fornecidas pelo autor, 

conferindo à análise dos dados um grau de facilitação superior à análise de perguntas 

abertas. No entanto fornecem menos informação e conduzem a conclusões demasiado 

simples. “Se o questionário contiver perguntas fechadas é necessário escolher um 

conjunto de respostas alternativas para cada uma destas perguntas.” (ibid:105) 

  

O questionário foi adaptado da metodologia utilizada por Maria do Céu Roldão 

num estudo sobre os centros de formação da Lezíria e Médio Tejo (2000).  

Hill e Hill (2005) chamam a atenção para vários fatores quando é utilizado um 

questionário já construído e testado por outros autores, entre eles, a questão do 

significado das palavras e conceitos utilizados ou a validade da escala utilizada. 

Relativamente aos conceitos utilizados pela autora, encontra-se uma coerência com a 

apresentação do capítulo XI do presente relatório, onde damos conta do significado de 

avaliação do impacto que foi tomado como referência ao longo do estágio. 

No que diz respeito aos restantes conceitos utilizados pela autora, a pertinência da 

sua adaptação à ação de formação em questão resulta da estrutura do questionário 

construído referenciar as seguintes três dimensões: desenvolvimento profissional; 

prática letiva e prática institucional. Se por um lado são consideradas fundamentais na 

conceção da formação contínua, e por isso fundamentadas no enquadramento teórico do 

capítulo III parte deste relatório, por outro, adequam-se aos objetivos do centro de 

formação para a conceção das ações de formação. Relaciona-se cada dimensão aos 

objetivos do centro: 
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Desenvolvimento profissional: 

- “Promover a aquisição de competências, saberes e atitudes profissionais com vista a 

uma maior autonomia profissional”; 

Prática letiva: 

- “Atualizar conhecimentos que contribuem para a melhoria das práticas profissionais”; 

- “Promover e aperfeiçoar práticas pedagógicas que contribuem para a qualidade do 

processo ensino-aprendizagem”; 

Prática institucional: 

- “Promover a identificação das necessidades de formação tanto numa perspetiva 

individual como organizacional”; 

A autora justifica ainda a utilização das dimensões “prática letiva” e “prática 

institucional”, por se considerarem as “dimensões e campos que melhor podem revelar a 

existência significativa” dos efeitos da formação Roldão (2000) e a dimensão 

“desenvolvimento profissional” por se considerar como “um processo de apropriação 

crescente de saberes e experiências suscetíveis de serem reinvestidos na ação 

profissional” e por isso a necessidade de perceber o impacto nesta dimensão. 

O questionário integra ainda na segunda parte as motivações para a frequência da 

formação para que se perceba desta forma o significado a que os formandos atribuem à 

formação que pretendem frequentar. 

O questionário tem como data prevista de aplicação inicio do mês de maio para 

que desta forma fossem avaliadas as dimensões seis meses após o término da ação. 

 

6.4.3 Resultados Obtidos 

O questionário foi entregue ao presidente da associação no mês de abril para que 

fosse aprovado pela comissão pedagógica do centro de formação. 

Não foi emitido nenhum juízo de valor por parte da comissão pedagógica 

relativamente à aplicação do questionário, tendo sido verificado mais tarde que o 

questionário não chegou a ser apresentado à diretora do centro de formação. Terminado 

o mês de maio não foi possível a aplicação deste questionário. Foi decidido pela direção 

que, dado o tempo que já tinha passado desde o témino da ação de formação, não  se 

justificava a sua aplicação. Infelizmente, esta decisão impossibilitou a recolha de dados 

pelo que não se constatam resultados obtidos. 



A AVALIAÇÃO NA FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

109 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Não apenas fazer, mas ser; não apenas ser, mas tornar-se” 

Óscar Wilde 
 
 

Depois de concluído o percurso de estágio, a reflexão sobre o seu produto exige 

um distanciamento do seu processo para que, de uma forma clara se perceba a 

profundidade do seu impacto. Olhando, sobre esta perspetiva, para o meu papel 

enquanto estagiária considero importante referenciar um aspeto que, de alguma forma, 

traduz a verdadeira intervenção realizada.  

A um primeiro nível situo-me como estagiária e iniciante nas práticas que 

envolvem a formação. Este estatuto permitiu que, inicialmente, predominasse o 

sentimento de grande expectativa por me encontrar no campo prático da formação de 

professores. O contacto com as pessoas inseridas no meio permitiu a aquisição de novos 

conhecimentos e a possibilidade de discussão entre as suas ideias, já moldadas pelos 

anos de experiência, e as minhas, ainda muito teóricas e desprovidas de qualquer 

fundamento experiencial mas, ainda assim, não menos válidas. Das novas e diferentes 

situações em que me encontrei, surgiram questões que foram sendo respondidas, e foi 

deste processo de procura-resposta que foi construído o meu percurso de estágio. Por 

diversas circunstâncias, o projeto inicial de estágio sofreu alterações que motivaram a 

mobilização de conhecimentos que levaram à reestruturação do projeto de forma a 

continuar a adquirir do estágio a experiência pretendida. Novas questões foram 

levantadas e novos objetivos foram definidos. Pelas divergências constatadas, esta 

reestruturação do projeto inicial mostrou-se constante ao longo do percurso de estágio. 

Do processo de mobilização das competências necessárias para ultrapassar as situações-

problema que foram surgindo, resultou aquilo que considero ser a minha verdadeira 

intervenção. Considero que, o alcance do nível prático, do saber-fazer relativo às 

atividades que foram sendo realizadas na associação, foi acompanhado pela construção 

de um método de trabalho que se traduz, no saber-ser e no tornar-se profissional.   

Relativamente aos estudos que foram realizados, identifico algumas situações que 

considero merecedoras de reflexão. O estudo sobre a avaliação das aprendizagens, 

quando incidido sobre dois aspetos, poderia ter obtido resultados diferentes. Refiro dois 

conceitos defendidos por Fernandes (2005) importantes neste processo de avaliação: 
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transparência e feedback. O autor refere que “os critérios de avaliação devem ser 

apresentados de forma clara e devem constituir um elemento fundamental de orientação 

dos alunos”. Se a falta de transparência na definição dos critérios poderá ter estado na 

origem dos resultados obtidos, também a falta de feedback ao longo da elaboração dos 

relatórios individuais motivou, igualmente, o contínuo desconhecimento por parte dos 

formandos, sobre o produto que se pretendia atingir. Terminada a ação de formação (28 

e 29 de outubro) foi proposta como data final de entrega dos relatórios individuais dia 9 

de dezembro. Durante este tempo não houve qualquer contacto entre os formandos e os 

formadores, sendo que os pedidos de informação referentes à elaboração do documento 

escrito eram reencaminhados para mim e consistiram, exclusivamente, em dúvidas 

sobre normas de estrutura de texto (número de caracteres, espaçamento, capa, etc). 

Como refere o autor “os alunos precisam de orientações sistemáticas e de avaliações do 

seu trabalho e dos seus desempenhos que os ajudem a melhorar as suas aprendizagens, 

que os estimulem e que os motivem a ir tão longe quanto possível, quer reconhecendo 

os seus progressos e sucessos, quer ajudando a ultrapassar os seus pontos fracos”. 

Kirkpatrick refere que este nível de avaliação é difícil pelo motivo de o objeto de 

avaliação consistir nas aprendizagens. Integrado nesta complexidade encontra-se a 

questão da sobrevivência do centro de formação, como organização, que mantem a 

necessidade de sustentação no meio, a qual originou a alteração das classificações finais 

dos formandos. Neste sentido, do segundo estudo efetuado (avaliação das 

aprendizagens), fica a questão: se a aprendizagem ocorre quando há uma mudança na 

forma de perceber a realidade e/ou um aumento de conhecimentos e/ou, ainda, um 

aumento de habilidades, permitiu a estrutura da ação de formação a aquisição de 

aprendizagens? E permitiu o sistema de avaliação da ação identificar a aquisição dessas 

aprendizagens? Importa, do meu ponto de vista, refletir sobre o trabalho efetuado para 

que este não se reduza ao fazer por fazer. Os centros de formação devem ter em 

consideração que, mais do que causar impacto no desenvolvimento profissional dos 

docentes, ou na progressão na carreira ou no aumento salarial, é importante pensar no 

impacto na qualidade do ensino, e consequentemente na melhoria das aprendizagens dos 

alunos.  

Quando estruturada, a formação contínua reverte num processo ao serviço dos 

professores, na atualização das suas práticas, para que respondam às suas necessidades, 

às dos alunos e às da Escola. A avaliação da formação fornece elementos indicadores 

para a melhoria das ações de formação para que estas alcancem os seus objetivos.  
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Neste sentido, uma vez que o centro de formação onde foi realizado o estágio 

pretende, no seu crescimento futuro, a obtenção de melhores resultados, considero 

pertinente apresentar um conjunto de sugestões de melhoria relativas à gestão da 

formação. 

Esta observação pode ser considerada a vários níveis:  

O centro de formação como organização deve ter em consideração que os 

elementos que o constituem devem todos fazer parte das políticas de decisão, tal como 

defende Meignant (1999). Por este motivo julgo necessário uma maior comunicação 

entre os elementos do centro de formação e, consequentemente, uma distribuição 

equitativa do poder de decisão.  

No que diz respeito à planificação das ações de formação, julgo igualmente 

necessário e, neste caso, imprescindivel, que a planificação seja considerada um 

instrumento de orientação para os formadores e, discutido, ou pelo menos, apresentado 

aos formandos no início das ações de formação. Esta planificação deverá conter, por 

exemplo, finalidades, objetivos, conteúdos, metodologias e sistemas de avaliação. 

Relativamente à avaliação das ações de formação, seria fundamental que o centro 

de formação estende-se o objeto de avaliação a outras dimensões, para além da 

satisfação para com a ação de formação. Por todas as razões já apresentadas 

anteriormente, reforço a ideia que a avaliação da formação é imprescindível para o 

alcance de melhores resultados a vários níveis, inclusivamente, organizacionais. 

Saliento que, os formadores devem fazer parte desta avaliação, sendo ou não o seu 

objeto de estudo, para que a avaliação tome diferentes perspetivas que contribuem para 

uma melhor tomada de decisão sobre as mudanças a efetuar. Considero igualmente 

importante a divulgação dos resultados da avaliação efetuada por todos os elementos do 

centro de formação e respetivos formandos.  

A avaliação dos formandos é, também, um aspeto merecedor de atenção. Tal 

como já foram referidos como elementos importantes nesta avaliação, a clareza dos 

critérios e o feedback por parte dos formadores é fundamental ao longo do processo de 

construção de uma avaliação formativa ao invés de uma avaliação única sumativa. 

Poderia ser considerado, como exemplo e ideologia, o método de trabalho pedagógico 

iniciativo de orientação pessoal defendido por Lesne (1984), que incute a autonomia ao 

formando, na construção do seu processo de aprendizagem, tendo o formador o papel de 

orientador nesse processo. 
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O grau que me proponho obter exige uma constante reflexão sobre a prática para 

que dela origine o torna-se profissional. Considero que este seja então o meu lugar nas 

Ciências da Educação se as entendermos como:  

 

“Às Ciências da Educação compete, ainda, analisar a evolução, 

tanto presente como passada, das referidas práticas educativas 

e formativas, bem como contribuir para a elaboração de um 

conjunto de saberes e de técnicas que suportem cientificamente 

as decisões, aos mais diversos níveis, destinadas a melhorar os 

condicionalismos, os processos e os efeitos daquelas práticas, 

contrapondo-se às receitas geralmente sem base, do senso 

comum, e tomando uma atitude crítica contra os obstáculos de 

qualquer ordem que impeçam aquelas melhorias” BOAVIDA 

E AMADO (2006:194) 

 

Tomando a sugestão dos autores, a minha contribuição para a elaboração de um 

conjunto de saberes e técnicas a partir de uma atitude crítica, resulta numa última 

consideração, sobre o trabalho desenvolvido,  relativo à sua continuidade: 

 Considero que seria uma mais-valia para o centro de formação a implementação 

de um processo de meta-avaliação. Esta abordagem é considerada por Scriven como a 

avaliação da avaliação. Deste modo, o projeto poderia decorrer no sentido de se avaliar 

a avaliação realizada no centro de formação, pelos instrumentos e métodos utilizados, 

para que, de uma forma estruturada e organizada, se justifique a necessidade de 

melhoramento desta prática. 
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Guião de Entrevista 

O objetivo geral da entrevista é conhecer as representações do diretor do centro 

de formação onde é desenvolvido o estágio, sobre a própria Associação e a gestão da 

formação contínua nela desenvolvida. 

 

BLOCOS OBJETIVOS QUESTÕES OBS 

A – 

Legitimação da 

entrevista 

- Informar o entrevistado 

sobre a temática e a 

finalidade da entrevista; 

- Garantir a 

confidencialidade da 

informação e o 

anonimato; 

- Solicitar permissão para 

gravar a entrevista, via 

áudio; 

 - Duração 

- Confidencialidade 

B - Valores e 

Objetivos do 

centro de 

formação 

- Conhecer os principios 

e valores da Associação;  

- Perceber quais as 

motivações que levaram 

à criação da Associação 

- Identificar os objetivos 

da Associação; 

- Perceber qual a 

intenção da Associação 

perante os docentes de 

ensino especial; 

 

1 – O que levou o grupo 

de professores a criar a 

associação? 

2- O que representa para 

si 

neste momento a 

associação? 

3 - Em que é que 

considera que a 

associação tem feito a 

diferença desde a sua 

fundação em 2008? 

- objetivos; 

- motivações iniciais 

 

 

 

- caracteristicas 

- principios 

- valores 

 

 

 

 

 

 

C - Formação 

Contínua 

- Perceber qual a 

importância atribuida á 

formação contínua; 

4 – A Associação tem 

planeado atividades no 

âmbito da formação 
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na associação contínua. Em que medida 

considera a formação 

uma mais valia na 

carreira docente? 

 

 

 

D – 

Organização e 

Gestão da 

Formação 

Contínua 

no centro de 

formação 

- Saber como são 

planeadas as ações de 

formação; 

- Perceber a quem está 

atribuido o poder de 

decisão; 

- Perceber como é feito o 

acompanhamento e 

avaliação da formação; 

- Identificar a 

importância que atribui á 

avaliação da formação; 

- Saber em que medida o 

financimento tem sido 

suficiente para as 

atividades desenvolvidas; 

 

5 – Como são pensadas 

as ações de formação? 

6 -  Qual o papel 

atribuido aos formadores 

no centro de formação? 

7 -  Em que medida os 

objetivos das ações de 

formação têm sido 

atingidos? 

8 – Relativamente ao 

financiamento da 

associação, considera-o 

suficiente para as 

atividades desenvolvidas, 

ou, em que medida tem 

sido prejudicial à 

produtividade da 

Associação? 

 

 

 

 

 

- se o entrevistador 

não referir pedir-lhe 

que dia quais os 

dados em que se 

baseia para ter esta 

opinião 

 

 

E - 

Agradecimentos 

- Agradecer a 

disponibilidade e a 

informação prestada. 
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Protocolo da Entrevista 

 

Entrevistador: Antes de mais gostaria de falar sobre as motivações que levaram à 

criação desta associação e portanto o que o levou o grupo de professores a criar 

uma associação nacional de docentes de ensino especial? 

Entrevistado: Muito bem. Antes de mais há um antecedente desta associação. Existe 

uma estrutura que se chama Fórum de Estudos de Educação Inclusiva e este fórum de 

estudos tinha primeiramente a intenção de congregar as pessoas ao nível da educação 

especial, de lhes proporcionar algum tipo de formação, de organizar eventos e também 

assumir uma postura, digamos cívica e eventualmente crítica no sentido avaliativa sobre 

o que se passa na educação especial e inclusiva em Portugal. Portanto esse fórum tinha 

uma estrutura light no sentido em que não tinha sócios, tinha pessoas que aderiam e nós 

ficámos muito espantados com a adesão que o fórum teve. Só para lhe dar uma ideia, 

passado um ano nós tínhamos 1500 pessoas que estavam inscritas no fórum e que 

recebiam regularmente a nossa newsletter. Fizemos encontros promovidos pelo fórum 

com 500 pessoas, com 300 pessoas e houve uma adesão muito grande e começou a 

tornar-se necessário nós formalizarmos um pouco melhor esta estrutura em vez de ser 

uma estrutura tão light, tão ligeira, procurar criar uma estrutura que fosse ao mesmo 

tempo representativa das opiniões dos professores de educação especial e também que 

tivesse uma maior estabilidade em termos organizativos. E portanto é por isso que em 

2008, em julho de 2008 se constituiu esta associação de docentes de educação especial. 

E portanto talvez os objetivos não sejam muito diferentes dos que presidiram à fundação 

do fórum que eu talvez pudesse sintetizar em três tipos de objetivos. Em primeiro lugar 

congregar os professores e digamos, ser uma força de opinião em relação aos 

professores. Em segundo lugar tratar da questão da formação, melhorar a formação aos 

professores, ir ao encontro das necessidades de formação deles e em terceiro lugar ter e 

ser interlocutores ao nível da definição de políticas ao nível da educação especial e 

inclusiva. Basicamente foi isso que nos levou a criar a associação. 

Entrevistador: Neste momento o que é que representa para si esta associação? 

Entrevistado: O que é que representa para mim? (risos) olhe eu acho que esta 

associação representa uma oportunidade. Em primeiro lugar quando nós analisamos o 

panorama ao nível nacional, o panorama educativo e sobretudo o panorama da educação 
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especial, o que nós constatamos é que há uma grande pobreza do que nós normalmente 

chamamos sociedade civil. Quer dizer que ao nível associativo nós estamos muito 

empobrecidos porque os professores têm quase como se fosse um contrato, assumem 

um contrato deles com o ministério, individual, mas o que é que está por detrás? De 

facto nós temos muito pouca coisa. Nós temos associações de professores que são 

associações bastante frágeis de uma maneira geral. Temos poucas e frágeis. Temos as 

associações que são basicamente as associações tipo disciplinar. Mas quando nós 

pensamos que o Ministério de Educação produz uma legislação, qualquer que ela seja, 

nós perguntamos quem é que discute esta legislação? Quem são as pessoas que se 

“chegam à frente” para discutir esta legislação? E aqui nós temos os sindicatos e 

normalmente os sindicatos têm uma postura bastante...e por definição (não digo isto 

com um intuito pejorativo), com uma intenção conotativa, no sentido da defesa dos 

interesses dos professores que ao nível do que é a discussão da política nós temos uma 

grande ausência de estruturas que façam isso. E eu penso que esta associação é uma 

oportunidade de melhorar a nossa discussão sobre políticas é uma oportunidade de criar 

interlocução. A democracia só funciona quando há interlocução, se não houver 

interlocução, se não houver diálogo e às vezes até oposição, se não houver oposição a 

democracia não funciona. E portanto a primeira oportunidade que a associação é esta, é 

a oportunidade de ser um contraponto, de ser uma opinião, de ser uma voz para a 

discussão das políticas. Em segundo lugar é também uma oportunidade de conhecer o 

campo profissional. O campo da educação especial tem uma identidade muito pobre. 

Isto é os professores de educação especial são pessoas que têm uma fraca identidade no 

sentido em que conhecem mal quais são os seus códigos de funcionamento, quais são os 

seus valores, quais são as suas competências, quais são as suas dependências, 

conhecemos isso relativamente mal. E portanto o nosso esforço é o de abarcar os 

professores de educação especial e procurar proporcionar-lhes, dar-lhes, ajudá-los, 

contribuir para a construção da identidade profissional. Portanto diria que são estas duas 

oportunidades, de interlocução, por um lado e por outro lado a questão do 

desenvolvimento que nós chamamos na teoria de formação de professores, chamamos o 

desenvolvimento profissional, a perspetiva do desenvolvimento profissional dos 

professores. 
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Entrevistador: Muito bem, e portanto dentro dessas áreas, desde que a associação 

foi fundada em 2008 em que é que tem feito a diferença, onde é que tem marcado a 

sua posição? 

Entrevistado: Fazer a diferença? Não sei se nós fazemos uma grande diferença, isto é 

nós sempre gostaríamos, é como na investigação, sempre gostaríamos que as nossas 

melhores ideias fossem plasmadas na política. Infelizmente não são. A política tem um 

conjunto de valores de timings, um conjunto de valores, tem um conjunto de problemas 

a resolver que não são exatamente os nossos problemas. Não sou cegamente otimista 

em relação ao que nós podemos fazer para influenciar as políticas. Mas há duas ou três 

coisas que nós fizemos que são bastante importantes e penso que talvez ilustrativas 

destas oportunidades que lhe falei antes. Em primeiro lugar a interlocução que nós 

temos tido com órgãos de soberania. Nós temos tido interlocução com o Governo, 

temos tido interlocução com a Presidência da República e temos tido interlocução com a 

Assembleia da República. Portanto ao nível do que são as estruturas do governo, do 

país, onde muitas vezes estas decisões são tomadas, nós temos uma interlocução com 

essas pessoas. Simultaneamente temos tido uma grande interlocução também com a 

classe profissional. Por exemplo em 2009 organizamos um congresso com 500 pessoas, 

foi agora um congresso no Porto, temos organizado ações de formação, temos 

organizado cursos acreditados, temos uma revista que tem uma tiragem de mil 

exemplares. Também procuramos aumentar a nossa interlocução com a classe 

profissional que é onde recolhemos a nossa força. Portanto se me perguntar o que é que 

nós fizemos eu diria que nós trabalhamos, graficamente considerando a linha do 

equador, trabalhamos com o hemisfério norte, com as pessoas que estão ao nível da 

decisão, e depois com o hemisfério sul, trabalhamos com as pessoas que nós 

representamos, com a classe profissional. 

Entrevistador: A associação tem planeado atividades no âmbito da formação 

contínua de professores. Qual é que acha que é a importância da formação para o 

desenvolvimento do docente enquanto profissional? 

Entrevistado: Vários aspetos. Primeiro é decisiva. A formação permanente é decisiva. 

Nós todos conhecemos as insuficiências, as hesitações, as lacunas da formação inicial e 

portanto se nós não tivermos uma formação permanente, uma formação, eu gosto mais 

de formação em serviço. Em serviço a pessoa está a trabalhar, permanente parece que 
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nem dormimos para fazer formação....permanente.... A experiência é permanente, a 

formação é uma formação em serviço. Bom, o que eu penso da formação em serviço em 

primeiro lugar é fundamental. Se nós não tivermos formação em serviço, certamente a 

nossa qualidade educativa vai baixar muito. Em segundo lugar eu acho que é importante 

que exista mais supervisão pedagógica em educação especial. Muitas profissões, 

sobretudo profissões que têm uma vertente clinica vivem muito desta perspetiva da 

supervisão. Médicos, psicólogos, a maioria tem supervisão. Basicamente é a 

oportunidade que se tem de ver alguém trabalhar, alguém mais experiente a trabalhar e 

segundo que alguém mais experiente me veja a trabalhar e que interage e estabeleça 

uma perspetiva dialógica. Portanto é fundamental para esta formação é fundamental que 

exista esta perspetiva de supervisão. Em terceiro lugar a nossa formação em serviço, a 

oferta da formação em serviço é extremamente lacunar na educação especial. Isto é os 

centros de formação de professores, centros de formação que estão ligados às escolas 

superiores de educação às universidades, etc, são extremamente lacunares em termos de 

educação especial.  

Entrevistador: e considera que têm conseguido atingir esses objetivos? De que 

forma é que tentam combater essas lacunas? 

Entrevistado: Nós sempre gostaríamos de fazer mais e de ir mais além, agora nós 

temos também enormes limitações, temos grandes limitações. E as limitações eu posso 

apontar-lhes duas ou três limitações importantes e isto não é segredo para ninguém. Nós 

gostaríamos de ter uma implantação maior do que a que temos e portanto nós 

gostaríamos que....há pessoas que nos dizem hoje 35 euros por mês é muito dinheiro, 

gostaríamos de ter uma maior implantação, uma distribuição no país, primeiro lugar. 

Segundo lugar nós gostaríamos de ter um núcleo, um trabalho maior não é? E este 

núcleo de trabalho que nos permitisse fazer uma formação não só à volta de lisboa, nós 

somos uma associação macrocéfala, com uma grande cabeça e depois temos um 

espermatozoide, temos uma grande cabeça em Lisboa e depois muito poucas coisas fora 

e portanto gostaríamos também de ter uma distribuição mais homogénea ao nível dos 

pais. Portanto nós temos alguns problemas para conseguir desempenhar cabalmente essa 

missão mas estamos satisfeitos. Quando nós não podemos organizar essa formação, nós 

fomos encontrar pessoas para fazer formação connosco, o caso do protocolo que 

fizemos com a APEI, ou a que estamos a trabalhar com a “Pais em Rede” e portanto 

quando nós não podíamos certificar a formação íamos buscar certificação a outros 
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lugares e agora que podemos certificar a nossa primeira oferta é de dez cursos de 

formação em serviço o que para uma dimensão da nossa associação é, quer dizer, 

batermos um pouco no limite do que nós conseguimos fazer, porque não temos uma 

estrutura profissionalizada, felizmente temos um destacamento concedido pelo 

ministério mas todas as outras pessoas que estão na direção, que estão nos órgãos 

sociais aquilo que chamamos o núcleo duro que tiram á culinária, aos filhos e ao 

trabalho o tempo para estarem aqui. E portanto em síntese o que nós temos feito eu 

estou satisfeito. É um pouco como a avaliação educacional. Uma boa avaliação 

educacional é aquela que põe num prato aquilo que agente dá e no outro lado aquilo que 

agente obtém não é? Agente não pode dar pouco e pedir muito. Eu não posso semear 

três grãos de trigo e querer colher cinquenta sacos. Portanto a avaliação educacional é 

sempre uma relação de certa maneira um balanço daquilo que pus na terra e do que eu 

tirei. Em relação ao que temos posto na terra e o que temos tirado é um bom balanço, 

sem dúvida. Estou satisfeito. Agora gostava de plantar mais e colher mais sem dúvida 

mas neste momento estamos muito próximos daquilo que podemos fazer. 

Entrevistador: agora restringindo um pouco ao campo da formação. De que forma 

é que estas ações de formação especificamente são planeadas ou a partir de quê? 

Como é que são planeadas? 

Entrevistado: estas ações de formação tem sido planeado ou aparecido de duas formas. 

Em primeiro lugar é de um estudo das perceções que nós temos das necessidades de 

formação. Nós sabemos que há certos tipos de formação que até se passam noutros 

centros de formação e que nós precisamos de os repegar ou redirecionar para a educação 

especial. Por um lado nós temos uma análise das necessidades de formação e por outro 

lado temos também a oferta dos nossos formadores que também é uma questão que é 

importante. Teríamos sempre em primeiro lugar uma análise das necessidades e os 

cursos corresponderiam a essas necessidades, mas nem sempre se passa assim, isto é, 

nós procuramos que seja assim. Mas muitas vezes as nossas ações dependem muito das 

disponibilidades das pessoas que connosco trabalham. Vamos supor que há uma grande 

necessidade de fazer uma ação de formação sobre perturbações do espetro do autismo. 

Sem dúvida que está tudo desesperado para ter uma formação dessas. Só que eu não 

tenho ninguém para fazer a ação. E não a faço. Vamos supor que eu tenho alguém que 

trabalhe com deficiência intelectual, não há muito procura, mas é muito provável que se 

eu tiver essa pessoa que eu ofereça uma ação sobre deficiência intelectual. Portanto há 
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um encontro destes dois mundos. Por um lado a análise das necessidades de formação á 

qual nós procuramos responder em segundo lugar é a disponibilidade dos formadores. 

Há um encontro destes dois mundos que é os recursos que nós temos e as necessidades. 

Entrevistador: Qual é que tem sido o papel dos formadores para além do 

planeamento das ações de formação dentro do centro de formação? 

Entrevistado: Tem sido isso mesmo. Isto é como sabe existe um formato para as 

formações em serviço. Esse formato implica que as pessoas tenham que fazer sumários, 

tenham que fazer um relatório, tenham que fazer uma avaliação e portanto esses 

procedimentos satisfazem-nos. Não têm feito nada mais do que isso. Mas por favor 

ressalve que nós somos um centro de formação de fraldas ainda. Estamos a começar e 

certamente iremos criar outros procedimentos mas somos muito recentes. Temos 

formação há três ou quatro meses. 

Entrevistador: e portanto, tendo em conta que ainda são um centro de formação a 

crescer, estão sempre a crescer, mas ainda a dar os primeiros passos, quais são os 

padrões ou modelos, se é que os têm para prosseguir com essa viagem de 

construção e evolução do centro de formação? 

Entrevistado: Como diria o Martin Luther King “We have a dream”. E o nosso dream 

em relação á formação é procurar congregar aqueles dois mundos que lhe falei antes e o 

que eu penso, o que eu acredito enquanto investigador, enquanto professor, a formação 

em que eu acredito, é uma formação permanente ou uma formação em serviço em que 

eu acredito é a formação que se liga á supervisão. É essa que eu acredito. Quer dizer o 

que eu preciso é converter a formação em serviço é converte-la num modelo que analise 

a prática docente da pessoa que observe a prática docente, que aconselhe a prática 

docente da pessoa que ajude a melhorar. È isto que eu acredito. Cada vez acredito 

menos, também há muitos anos que ando nisto, mas cada vez acredito menos nas 

formações que parecem excecionais, muito boas! Vem uma pessoa que faz uma 

formação e nós ficamos arrasados, que ótimo que coisa fantástica! E nós perguntamos 

“O que é que sai daí?” O que é que isso mudou na prática da pessoa? E portanto, de 

certa maneira existe sempre a retoricidade, a retórica da questão da formação. O que eu 

acredito seria uma formação que se meta dentro da prática da pessoa, que influencie a 

prática da pessoa, em que haja momentos que eu tenho de apresentar um trabalho sobre 

o meu empenhamento, sobre uma tarefa pedagógica, em que eu depois tenho tempo 
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para a reformular, para a apresentar em que eu vou ouvindo o que as pessoas me dizem 

e portanto a oportunidade de mudar a minha prática pedagógica. Não é que mudar seja 

fazer coisas certas. É mudar, é um atrever-me a mudar. Um teórico de formação de 

professores, aliás a pessoa que dá entrevista na nossa ultima revista, Mel Ainscow, ele 

diz que a....nós devíamos ter uma estrutura que permitisse que a escola se sentisse 

confiante para correr riscos. E é isto que para mim serve a formação em serviço, é que 

eu possa dizer, possa pegar numa professora jovem e apoia-la a experimentar uma coisa 

nova. Experimente! Vamos ver como resulta! Opá não funcionou muito bem....ok não 

há problema. Houve esta oportunidade. Muito jovens professores, e as vezes com 

pessoas experientes, é que não se prestam a correr riscos. As pessoas chegam á escola e 

as pessoas sentem uma guilhotina em cima do pescoço. E á menor coisa que eu faça 

caem-me em cima. E então quando a pessoa não corre riscos o que é que faz? “Pão com 

manteiga”, faz o costume. Qualquer pessoa sabe dar aulas, se eu perguntar ao jardineiro 

daqui se ele sabe dar aulas, ele sabe dar aulas! A questão é que aulas é que ele dá? Que 

inovação é que ele põe naquilo? Que empenho é que ele põe naquilo? Que 

conhecimentos é que ele põe naquilo? A questão é isso e portanto o que eu acho da 

formação quando me pergunta.... “We have a dream” o meu dream em relação á 

formação é que eu devia ter uma formação em serviço que tivesse embutida com prática 

da pessoa e que a pessoa tivesse a oportunidade de experimentar. Experimentar não é 

fazer dos meninos cobaias, não é isso. Mas coisas novas, experimentar coisas novas de 

planeamento, experimentar novos tipos de inclusão, experimentar novos tipos de 

equidade, experimentar novos tipos de estratégias, experimentar tudo isso sem o medo 

de ser cobrado por isso, que às vezes vai cobrar, tu és um inconsciente, não sabes o que 

estás a dizer...que a pessoa possa fazer isso com confiança. 

Entrevistador: e portanto dentro dessa lógica, que eu também concordo, a de olhar 

para a formação como uma força de mudança da prática, qual é que é o 

mecanismo da associação para perceber se efetivamente a formação que está a ser 

dada está a chegar a esse objetivo? 

Entrevistado: Não temos ainda...Podíamos fazer aqui uma grande retórica mas nós não 

temos neste momento, como eu lhe digo... Nós estamos a procurar montar o cavalo da 

formação, isto é, fazer as coisas como devem ser feitas, perceber como pode funcionar o 

centro. Antes de mais será que nós conseguimos fazer este conjunto de ações, vamos 

completá-lo, vamos dar a avaliação, vamos fazer tudo by the book, no princípio. A 
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nossa preocupação agora é esta mas nós não estamos nisto só para fazer by the book, 

nós depois queremos inovar. No momento nós estamos a procurar, como eu lhe digo, 

estamos há muito pouco tempo, nós neste momento estamos como se diz em relação a 

Portugal, queremos ser bons alunos.... 

Entrevistador: uma última pergunta em relação ao financiamento da associação, 

considera-o suficiente para as atividades desenvolvidas ou em que medida tem sido 

prejudicial à produtividade da associação? 

Entrevistado: As pessoas que fundam uma associação, seja qual ela for, desportiva ou 

de xadrez, ou o que seja, são pessoas que estão habituadas a viver com poucas verbas e 

a procurar inventar não é? Eu não posso dizer que nós vivamos com um 

estrangulamento financeiro, mas procuramos obviamente gastar em conformidade com 

o dinheiro que temos e obviamente que isso nos limita muitas vezes, nós fazemos certas 

coisas, temos certas opções, não por saber como é que as coisas se fariam melhor mas 

porque fazer as coisas dessa maneira nos fica mais barato e nos é possível fazer isso, e 

portanto esta foi uma discussão permanente no congresso anterior. Vamos puxar o 

dinheiro para baixo, portanto sem dúvida eu não diria que estamos com um 

estrangulamento financeira mas estamos limitados pelo dinheiro não é? Agora eu não 

gostava de encerrar este ponto sem lhe dizer que nós fazemos as coisas com alguém... E 

tem havido entidades que têm sido muito positivas para a nossa associação. Por 

exemplo, em primeiro lugar o Ministério da Educação que o facto de nos por uma 

pessoa que está destacada cá, é uma grande ajuda para a nossa associação, não é 

dinheiro mas é como se fosse. Segundo lugar o Instituto Piaget facultou-nos esta 

instalação, é uma instalação ótima e portanto nós também temos tido muitas ajudas. 

Agora realmente se tivéssemos um maior financiamento obviamente faríamos mais 

coisas, teríamos mais, seriamos mais mediáticos e faríamos coisas talvez com outro 

nível de conforto e qualidade. Esta coisa de dizer que o dinheiro não tem nada que ver 

com a qualidade não é bem verdade! Tem um bocadinho a ver com a qualidade. E 

quando nós nos sentimos mais a vontade fazemos as coisas com mais qualidade. 

Entrevistador: há mais algum aspeto que queira referir sobre os assuntos que 

foram falados? 

Entrevistado: Queria referir ao nível das pessoas que nos ajudaram, referir o seu 

instituto, porque o facto de a Inês estar cá também é uma ajuda para nós. Há um amigo 
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que me disse: “Tu vais fundar uma associação? As associações são do séc. XIX! O que 

é isso de andar a fazer atualmente uma associação?” E eu acho que realmente a ideia é 

essa, dentro do conjunto de objetivos que lhe falei, nós fazemos sentido, nós não somos 

um dinossáurio perdido na linha do tempo. Nós temos uma pertinência, consideramos 

que temos um papel na sociedade. Esse papel não nos é dado como nenhum papel é 

dado a ninguém, tem sido conquistado, só para lhe dar uma ideia, nós somos chamos 

para dar uma opinião sobre a revisão curricular, nós fomos convidados para o debate na 

assembleia da república, nós somos convidados pelo Concelho Nacional de Educação, 

portanto lentamente e muito devagar as coisas vão se movendo agora claro temos que 

ter esta ideia de que são com muito pequenos passos.  

 

 

 

 

 

Texto convertido pelo conversor da Porto Editora, respeitando o Acordo Ortográfico de 
1990. 
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TEMAS  CATEGORIAS  SUBCATEGORIAS  UNIDADE DE REGISTO 

Valores e 
Objetivos da 
associação 

Origem da 
associação 
 
 
 
 

Forum de estudos de Educação 
Inclusiva 
 

“Existe [existiu] uma estrutura que se chama Fórum de Estudos de 
Educação Inclusiva” 
“esse fórum tinha uma estrutura light no sentido em que não tinha sócios, 
tinha pessoas que aderiam” 

Objetivos do Forum  “e este fórum de estudos tinha primeiramente a intenção de congregar as 
pessoas ao nível da educação especial, de lhes proporcionar algum tipo de 
formação, de organizar eventos” 

Estrutura  Formalização da estrutura atual  “eu acho que esta associação representa uma oportunidade” 
“tornar-se necessário nós formalizarmos um pouco melhor esta estrutura em 
vez de ser uma estrutura tão light, tão ligeira,” “felizmente temos um 
destacamento concedido pelo ministério mas todas as outras pessoas que 
estão na direção, que estão nos órgãos sociais aquilo que chamamos o 
núcleo duro que tiram á culinária, aos filhos e ao trabalho o tempo para 
estarem aqui.” 
“Nós temos uma pertinência, consideramos que temos um papel na 
sociedade.” 
“porque não temos uma estrutura profissionalizada,”

Macrocefalia  “nós somos uma associação macrocéfala,” 
Objetivos  
 
 
 
 
 
 
 

Representar os docentes de 
ensino especial 
 

“procurar criar uma estrutura que fosse ao mesmo tempo representativa das 
opiniões dos professores de educação especial e também que tivesse uma 
maior estabilidade em termos organizativos.” 
“congregar os professores e digamos, ser uma força de opinião em relação 
aos professores.” 

Responder a necessidades de 
formação dos docentes 

“tratar da questão da formação, melhorar a formação aos professores, ir ao 
encontro das necessidades de formação deles”
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Participar na definição das 
políticas 

“ser interlocutores ao nível da definição de políticas ao nível da educação 
especial e inclusiva.” 
“é uma oportunidade de criar interlocução.” 

Contribuir para a construção da 
identidade profissional 

“o nosso esforço é o de abarcar os professores de educação especial e 
procurar proporcionar-lhes, dar-lhes, ajudá-los, contribuir para a construção 
da identidade profissional.” 

Atividades 
 

Revista semestral 
 

“temos uma revista que tem uma tiragem de mil exemplares.” 

Ações de formação contínua  “temos organizado ações de formação, temos organizado cursos 
acreditados,” 

Organização de 
conferências/Congressos 

“em 2009 organizamos um congresso com 500 pessoas, foi agora um 
congresso no Porto,”

Apreciação da 
atividade 
desenvolvida 

Desenvolvimento da discussão 
sobre as políticas 

“E eu penso que esta associação é uma oportunidade de melhorar a nossa 
discussão sobre políticas” 
“a oportunidade de ser um contraponto, de ser uma opinião, de ser uma voz 
para a discussão das políticas.” 

Intervenção negocial junto dos 
órgãos de soberania 

“Em primeiro lugar a interlocução que nós temos tido com órgãos de 
soberania. Nós temos tido interlocução com o Governo, temos tido 
interlocução com a Presidência da República e temos tido interlocução com 
a Assembleia da República.” 
“graficamente considerando a linha do equador, trabalhamos com o 
hemisfério norte, com as pessoas que estão ao nível da decisão,” 
“nós somos chamos para dar uma opinião sobre a revisão curricular, nós 
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fomos convidados para o debate na assembleia da república, nós somos 
convidados pelo Concelho Nacional de Educação” 

Aumento do conhecimento 
sobre o campo profissional 

“é também uma oportunidade de conhecer o campo profissional” 
“temos tido uma grande interlocução também com a classe profissional.” 
“Também procuramos aumentar a nossa interlocução com a classe 
profissional que é onde recolhemos a nossa força” 
“com o hemisfério sul, trabalhamos com as pessoas que nós representamos, 
com a classe profissional” 

Fraca implantação no país  “Nós gostaríamos de ter uma implantação maior do que a que temos” 

Macrocefalia 
 
 
 
 

“, temos uma grande cabeça em Lisboa e depois muito poucas coisas fora e 
portanto gostaríamos também de ter uma distribuição mais homogénea ao 
nível dos pais.” 
“gostaríamos de ter uma maior implantação, uma distribuição no país,” 

Intervenção ainda incipiente 
 

“que para uma dimensão da nossa associação é, quer dizer, batermos um 
pouco no limite do que nós conseguimos fazer”  
“nós somos um centro de formação de fraldas ainda. Estamos a começar e 
certamente iremos criar outros procedimentos mas somos muito recentes. 
Temos formação há três ou quatro meses.” 
“lentamente e muito devagar as coisas vão se movendo agora claro temos 
que ter esta ideia de que são com muito pequenos passos.” 

Núcleo de trabalho reduzido 
face à ambição 

“nós gostaríamos de ter um núcleo, um trabalho maior” 
“E este núcleo de trabalho que nos permitisse fazer uma formação não só à 
volta de lisboa,” 
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Constrangimentos financeiros  “Eu não posso dizer que nós vivamos com um estrangulamento financeiro, 
mas procuramos obviamente gastar em conformidade com o dinheiro que 
temos e obviamente que isso nos limita muitas vezes,” 
“temos certas opções, não por saber como é que as coisas se fariam melhor 
mas porque fazer as coisas dessa maneira nos fica mais barato e nos é 
possível fazer isso, e portanto esta foi uma discussão permanente no 
congresso anterior. Vamos puxar o dinheiro para baixo, portanto sem 
dúvida eu não diria que estamos com um estrangulamento financeira mas 
estamos limitados pelo dinheiro” 
“se tivéssemos um maior financiamento obviamente faríamos mais coisas, 
teríamos mais, seriamos mais mediáticos e faríamos coisas talvez com 
outro nível de conforto e qualidade.” 

Formação 

Contínua 

da PIN-ANDEE 
 

Conceção da 
Formação 
Contínua 

Preferência pela conceção de 
“formação em serviço” 

“Primeiro é decisiva” 
“eu gosto mais de formação em serviço. Em serviço a pessoa está a 
trabalhar,” 
“A experiência é permanente, a formação é uma formação em serviço.” 
“o que eu penso da formação em serviço em primeiro lugar é fundamental. 
Se nós não tivermos formação em serviço, certamente a nossa qualidade 
educativa vai baixar muito.” 
“é converter a formação em serviço é converte-la num modelo que analise a 
prática docente da pessoa que observe a prática docente, que aconselhe a 
prática docente da pessoa que ajude a melhorar.”

Relação da 
formação com 
a prática 
profissional 

Apoio da formação às 
inovações 

“Um teórico de formação de professores, aliás a pessoa que dá entrevista na 
nossa ultima revista, Mel Ainscow, ele diz que a....nós devíamos ter uma 
estrutura que permitisse que a escola se sentisse confiante para correr 
riscos. E é isto que para mim serve a formação em serviço” 

Apoio às práticas profissionais  “O que eu acredito seria uma formação que se meta dentro da prática da 
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em geral  pessoa, que influencie a prática da pessoa,” 
“momentos que eu tenho de apresentar um trabalho sobre o meu 
empenhamento, sobre uma tarefa pedagógica, em que eu depois tenho 
tempo para a reformular, para a apresentar em que eu vou ouvindo o que as 
pessoas me dizem e portanto a oportunidade de mudar a minha prática 
pedagógica.” 
“eu devia ter uma formação em serviço que tivesse embutida com prática 
da pessoa”

Defesa do aumento da prática 
de supervisão 

“eu acho que é importante que exista mais supervisão pedagógica em 
educação especial.” 
“Basicamente é a oportunidade que se tem de ver alguém trabalhar, alguém 
mais experiente a trabalhar e segundo que alguém mais experiente me veja 
a trabalhar e que interage e estabeleça uma perspetiva dialógica. Portanto é 
fundamental para esta formação é fundamental que exista esta perspetiva de 
supervisão.” 
“uma formação em serviço em que eu acredito é a formação que se liga á 
supervisão.” 

Organização e 

Gestão da 

Formação 

Contínua 

na PIN-ANDEE 

Estado atual 
da oferta de 
formação para 
docentes de 
ensino 
especial 

Oferta  
 

“oferta da formação em serviço é extremamente lacunar na educação 
especial. Isto é os centros de formação de professores, centros de formação 
que estão ligados às escolas superiores de educação às universidades, etc, 
são extremamente lacunares em termos de educação especial.” 
“Em primeiro lugar quando nós analisamos o panorama ao nível nacional, o 
panorama educativo e sobretudo o panorama da educação especial, o que 
nós constatamos é que há uma grande pobreza do que nós normalmente 
chamamos sociedade civil.” 
“Nós temos associações de professores que são associações bastante frágeis 
de uma maneira geral. Temos poucas e frágeis.” 
“é de um estudo das perceções que nós temos das necessidades de 
formação. Nós sabemos que há certos tipos de formação que até se passam 
noutros centros de formação e que nós precisamos de os repegar ou 
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redirecionar para a educação especial.” 
 

Organização 
da formação 
no centro de 
formação da 
PIN‐ANDEE 

Oferta de formação acreditada 
e creditada 

“agora que podemos certificar a nossa primeira oferta é de dez cursos de 
formação em serviço”
“Quando nós não podemos organizar essa formação, nós fomos encontrar 
pessoas para fazer formação connosco, o caso do protocolo que fizemos 
com a APEI, ou a que estamos a trabalhar com a “Pais em Rede” e portanto 
quando nós não podíamos certificar a formação íamos buscar certificação a 
outros lugares” 
“E tem havido entidades que têm sido muito positivas para a nossa 
associação. Por exemplo, em primeiro lugar o Ministério da Educação que 
o facto de nos por uma pessoa que está destacada cá,” 
“Segundo lugar o Instituto Piaget facultou-nos esta instalação” 

Papel dos formadores 
 

“a oferta dos nossos formadores que também é uma questão que é 
importante.” 
“Mas muitas vezes as nossas ações dependem muito das disponibilidades 
das pessoas que connosco trabalham” 
“Esse formato implica que as pessoas tenham que fazer sumários, tenham 
que fazer um relatório, tenham que fazer uma avaliação e portanto esses 
procedimentos satisfazem-nos.” 
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Avaliação da 
formação 
contínua 

Conceção de avaliação 
 

“Uma boa avaliação educacional é aquela que põe num prato aquilo que 
agente dá e no outro lado aquilo que agente obtém não é? Agente não pode 
dar pouco e pedir muito. Eu não posso semear três grãos de trigo e querer 
colher cinquenta sacos. Portanto a avaliação educacional é sempre uma 
relação de certa maneira um balanço daquilo que pus na terra e do que eu 
tirei.” 
 

Avaliação do impacto  Não temos ainda... [um mecanismo da associação para perceber se 
efetivamente a formação que está a ser dada está a chegar a esse objetivo] 

Resultados da atividade do 
centro de formação 
 

“nós temos alguns problemas para conseguir desempenhar cabalmente essa 
missão mas estamos satisfeitos” 
“Em relação ao que temos posto na terra e o que temos tirado é um bom 
balanço, sem dúvida. Estou satisfeito.” 
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Foi concedida a acreditação do Congresso pelo Conselho Científico-Pedagógico 

da Formação Contínua (CCPFC), para que deste modo produza os efeitos previstos no 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores, relevando para efeitos de 

progressão da carreira de Professores e Educadores. Os professores e educadores que 

quiserem usufruir deste benefício terão de garantir a sua presença em, pelo menos, dois 

terços do total das horas do Congresso e a elaboração de uma Reflexão crítica/Relatório 

do Congresso. 

O Congresso foi acreditado com 15 horas (0,6 créditos), para todos os 

docentes/educadores através do Processo ACC 67427/11 

 

Reflexão Crítica / Relatório do Congresso 

 

Normas a seguir para a elaboração do relatório: 
 
1. Fazer a Reflexão crítica/Relatório do Congresso entre 7000 a 10000 caracteres (com 

espaços, incluindo caixas de texto, notas de rodapé e de fim). 

 Papel: tamanho A4  
 Margem superior e inferior com 2,5 cm  
 Margem esquerda e direita com 3,0 cm  
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12  
 Espaçamento entre linhas: 1,5  
 Alinhamento: justificado  
 As páginas deverão ser numeradas a partir da segunda página, com os números 

situando-se no final da página e à direita.  

2. Organizar o texto, tendo em atenção: 

 Apresentação global  
 Organização/Estrutura  
 Correção ortográfica e semântica  
 Reflexão sobre as temáticas abordadas (conferências/palestras e comunicações)  
 Reflexão sobre a organização  
 Considerações finais (apreciação global do Congresso; relevância das temáticas 

abordadas; impacto na prática pedagógica e na formação pessoal)  
 Sugestões  

3. Enviar o relatório para o email do Congresso: 
 
até 09 de dezembro de 2011, identificando devidamente o assunto e o anexo do email. 
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3h30m  4h30m  4h  3h  15h 

Nomes  28/1º 
manha 

28/2º 
manha 

28/1º
tarde 

28/2º
tarde 

29/1º 
manha 

29/2º 
manha

29/1º
tarde 

29/2º
tarde 

Total horas  Nota 
Relatório

1 ‐ Adelaide Pereira Jacinto Do Espirito Santo  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

2 ‐ Aida Maria Ribeiro Pereira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

3 ‐ Ana Cristina Coelho Rebelo Arnaut  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

4 ‐ Ana Eloisa Carneiro Carvalho  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  x  12h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

5 ‐ Ana Isabel Pinto Nogueira  x  x  x  ‐‐‐‐  x  x  x  x  15h  8 

6 ‐ Ana Isabel Rodrigues Pinheiro  x  x  x  x  x  x  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  12h  8 

7 ‐ Ana Lopes Ribeiro  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

8 ‐ Ana Maria Araújo Machado Martins Godinho  x  x  x  ‐‐‐‐  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

9 ‐ Ana Maria do Carmo Coelho Rosado  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

10 ‐ Ana Maria Venâncio Pereira Buonfino  x  x  x  x  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  12h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

11 ‐ Ana Paula Reis Pires Micaelo  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12 ‐ Ana Rita Lopes Leal  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

13 ‐ Anabela Ribeiro Domingues Dias  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

14 ‐ Andreia de Jesus Meira Gomes  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  11h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

15 ‐ Ana Paula Faria Alves Pinto Nogueira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

16 ‐ Arabela Magda Moura Miranda Coutinho  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

17 ‐ Ana Catarina Antunes Barbosa  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

18 ‐ Adão José Soares da Silva  x  x  x  x  x  x  x  16:00  14h  7.5 

19 ‐ Ana Luisa de Oliveira Ribeiro Gonçalves  x  x  x  x  x  x  x  16:00  14h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

20 ‐ Antonio Frederico Cardoso Lima  x  x  x  x  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  12h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

21 ‐ Aurea Oliveira  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  7h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

22 ‐ Antonio Manuel Lopes Simões Mateus  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

23 ‐ Ana Rosa Trindade  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  9 

24 ‐ Bárbara Andreia Cepa da Silva Pereira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

25 ‐ Bárbara da Silva Rebelo de Melo Bento  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  9 

26 ‐ Bernardete Cunha Enes  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  11h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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27 ‐ Carlos Daniel da Rocha Peixoto Azevedo 
Campos 

x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

28 ‐ Cátia Alexandra Vilhena Mateus  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

29 ‐ Celeste Maria Soares Osório Torres de 
Almeida 

x  x  x  16:30 x  x  x  x  10h  7.5 

30 ‐ Cidália Maria Coelho da Silva  x  x  x  x  x  x  x  x  15h   

31 ‐ Clara Maria Martins da Graça Valente Roque  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

32 ‐ Clara Teresa Gonçalves Soares  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

33 ‐ Claúdia Alexandra Dias da Fonseca  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

34 ‐ Cristina Abrantes Mota Batista  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  x  x  7h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

35 ‐ Cristina da Costa Ferreira   x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

36 ‐ Cristina Maria Lemos de Magalhães  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  x  12h  7.9 

37 ‐ Cristina Maria Moreira da Silva Barbosa  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  16:30 x  x  x  x  9h  8 

38 ‐ Cristina Bravo Pereira de Castro  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

39 ‐ Claudia Margarida Gomes Jesus  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

40 ‐ Carlos Fernando Camões Carmelino  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

41 ‐ Cátia Joana Pacheco Silva  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

42 ‐ Claudia Meireles Brito  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

43 ‐ Cristina dos Santos Fernandes Almeida  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  8 

44 ‐ Carina Emanuel Mendes Centeno  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  x  11h30m  7.5 

45 ‐ Dulce Maria da Silva Ferreira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

46 ‐ Diana Paula Correia de Oliveira  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m   

47 ‐ Eduardo Jorge Esteves Domingues  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  16:30  14h  7.9 

48 ‐ Elsa Maria Ferreira Henriques  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

49 ‐ Elisabete Batista Mascarenhas  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

50 ‐ Emilia Filomena Alves Ferreira  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

51 ‐ Elvira Cristina Silva  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

52 ‐ Fernanda Maria Rodrigues Macedo  x  x  x  17:30 x  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  9h30m  7.5 

53 ‐ Graciela Lila Miranda Mendes  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  x  16:00  5h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

54 ‐ Gina Maria Magalhães Fernandes  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐



3 
 

55 ‐ Helena Paula Silva Fernandes  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

56 ‐ Herminia Maria Nunes Dos Santos Martins  x  x  x  x  x  x  x  16:30  14h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

57 ‐ Helena Maria Neves  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

58 ‐ Helena Margarida Moura Trindade Rodrigues  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

59 ‐ Humberto Cecílio Pereira Viegas  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  9 

60 ‐ Isabel Cristina Pancha dos Santos  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

61 ‐ Isabel Maria Barreto Martins Pereira  x  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  16:30  9h30m  8 

62 ‐ Isabel Maria Carvalho D.C. dos Santos D. 
Monteiro 

x  x  x  x  x  x  x  x  15h  9 

63 ‐ Isabel Maria Eufrásio Correia  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

64 ‐ Isabel Simões Veiga  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

65 ‐ Isabel Maria Palmares  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

66 ‐ Joana Sofia Sousa Figueiredo  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  x  11h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

67 ‐ João Paulo Silva Miguel   x  x  x  16:30 x  x  x  x  11h30m  9 

68 ‐ Jorge Manuel Felicio Vieira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

69 ‐ Joana Mafalda Carneiro Diash  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

70 ‐ Joaquim Colôa Dias  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  10 

71 ‐ Lúcia do Carmo Serrano Cardoso  x  x  x  18:00 x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  11h  8 

72 ‐ Lúcia Maria da Silva Ferreira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

73 ‐ Luis Manuel Silva Ferreira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

74 ‐ Maria do Rosário Araujo Ferreira  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  8h30m  7.9 

75 ‐ Margarida Maria de Jesus Lopes das Neves  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

76 ‐ Manuela Susana Pereira Correia  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  x  11h30m  7.5 

77 ‐ Margarida Maria Simões Lopes Loureiro  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

78 ‐ Maria Clara Carvalho Silva  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

79 ‐ Maria da Ascenção André Calado  x  x  x  17:00 x  x  x  x  13h  7 

80 ‐ Maria da Ascenção Paulino Correia Marques  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

81 ‐ Maria da Conceição de Matos Vitoriano  x  x  x  17:00 x  x  x  x  13h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

82 ‐ Maria da Graça Miranda da Silva Dâmaso  x  x  x  x  x  x  x  15:30  13h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

83 ‐ Maria da Graça Santos Bandola Cardoso  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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84 ‐ Maria de Deus Coelho  x  x  x  18:00 x  x  x  15:00  11h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

85 ‐ Maria de Fatima Ferreira Figueiredo de 
Almeida 

‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

86 ‐ Maria de Lurdes Vieira Fernandes  x  x  x  x  x  x  x  x  15h   

87 ‐ Maria Etelvina Alves Fernandes Luis   x  x  x  x  x  x  x  x  15h  9 

88 ‐ Maria Eugénia de Sousa Teixeira  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

89 ‐ Maria Goretti da Costa Lopes  x  x  x  17:00 x  x  x  x  13h  7.9 

90 ‐ Maria Helena de Figueiredo Monteiro 
Almeida 

x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  7.5 

91 ‐ Maria Inês Santos Franco  x  x  x  x  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  12h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

92 ‐ Maria Isabel Abrantes Lopes Barbosa  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

93 ‐ Maria José Fernandes Monteiro  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

94 ‐ Maria Julieta Proença Mafalaia  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

95 ‐ Maria Leonor Gonçalves Ribeiro  x  x  x  18:30 x  x  x  17:00  14h  7.9 

96 ‐ Maria Manuela da Silva Sousa  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

97 ‐ Maria Manuela Estima Lopes dos Santos  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  10 

98 ‐ Maria Susana Pestana Vasconcelos Santos 
Silva 

x  x  x  16:00 x  x  x  17:00  10h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

99 ‐ Maria Teresa da Costa Cabral Folgado  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

100 ‐ Marta Susana Fernandes Alves  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

101 ‐ Maria Margarida Rocha Barbosa   x  x  x  17:30 x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  10h30m  7.9 

102 ‐ Maria Filomena Macedo Oliveira  x  x  x  x  11:00  x  x  16:00  12h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

103 ‐ Maria Isabel Palmeira Camalhão  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7 

104 ‐ Maria da Conceição Carvalho de Medeiros  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

105 ‐ Maria Isabel Vieira Craveiro  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

106 ‐ Maria Alice Couceiro  x  x  x  x  x  x  x  16:30  14h  8 

107 ‐ Maria Fernanda Felicio Vieira Guimarães  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

108 ‐ Marilia Coelho Ribeiro Costa   x  x  x  17:00 x  x  x  x  13h  7.9 

109 ‐ Nelson Ferreira Santos  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  8 

110 ‐ Olga Maria Conceição Santos Coelho  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 
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111 ‐ Olga Maria Machado da Costa   x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

112 ‐ Olga Margarida Paulo de Sá  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

113 ‐ Patricia da Assunção Calhabrêz Cordeiro  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

114 ‐ Patricia Raquel Martins Ferreira Duarte da 
Silva 

x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  10h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

115 ‐ Patricia Raquel Silva Fernandes  x  x  x  18:00 x  x  x  16:30  13h  8 

116 ‐ Paula Cristina Santos Ferreira  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  4h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

117 ‐ Paula Sofia Tiago  x  x  x  17:00 x  x  x  x  13h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

118 ‐ Pedro Miguel de Sá  x  x  x  17:00 x  x  x  x  13h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

119 ‐ Paula Alexandra Ramos Gonçalves   x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  7h30m  8 

120 ‐ Paula Cristina Oliveira  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  x  x  x  11h30m  7.9 

121 ‐ Paula Cristina da Cruz Ferreira  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  10 

122 ‐ Rute Varajão  Rodrigues Alves  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

123 ‐ Rosa Maria Carneiro de Sá  x  x  x  17:30 x  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  10h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

124 ‐ Ricardo Jorge Gomes de Almeida  x  x  x  x  x  x  x  X  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

125 ‐ Rui Miguel Fatela Pires  x  x  x  x  x  x  x  X  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

126 ‐ Sara Maria Ferreira da Silva   x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

127 ‐ Silvia Gabriela Estêvão Rita  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.5 

128 ‐ Silvia Rute Colaço dos Santos Diogo  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

129 ‐ Sofia Isabel Simões do Nascimento  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

130 ‐ Sónia Cristina Teixeira Ribeiro Serra  x  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  x  x  x  x  10h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

131 ‐ Sónia Maria Ladeira Guimarães   x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 

132 ‐ Susana Maria Patricia Soares Matos  x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

133 ‐ Sara Isabel Sousa Ribeiro  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  8 

134 ‐ Sandra Marina Castelão Ramos   x  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

135 ‐ Sandra Patricia Santos Moreira  X  x  x  x  x  x  x  x  15h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

136 ‐ Tânia Sofia dos Santos Bogalho Henriques  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

137 ‐ Teresa Venâncio  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  8 

138 ‐ Terezinha de Fátima Carvalho da Fonseca 
Maia 

x  x  x  x  x  x  x  x  15h  7.9 
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139 ‐ Violeta Oliveira  x  x  x  x  x  x  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  12h  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

140 ‐ Virginia Emilia Marinho Costa Veludo  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

141 ‐ Vanda Cristina dos santos Fernandes  x  x  x  x  x  x  x  16:00  13h30m  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

142 ‐ Zélia Maria Monteiro Gonaçalves  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐  x  x  x  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  8h30m  9 
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Guião de Entrevista 

O objetivo geral da entrevista é caracterizar o centro de formação 

ALMADAFORMA e conhecer as representações da diretora do centro sobre o 

funcionamento e gestão da formação contínua nele desenvolvido. 

 

BLOCOS OBJETIVOS QUESTÕES OBS 

A – Legitimação 

da entrevista 

- Informar o 

entrevistado sobre a 

temática e a finalidade 

da entrevista; 

- Garantir a 

confidencialidade da 

informação e o 

anonimato; 

- Solicitar permissão 

para gravar a entrevista, 

via áudio; 

 - Duração 

- Confidencialidade 

B – O centro de 

formação 

ALMADAFORMA 

- Conhecer os 

princípios e valores o 

centro;  

- Perceber quais as 

motivações que 

levaram à criação do 

centro de formação; 

- Identificar os 

objetivos do centro de 

formação; 

- Perceber qual a 

intenção do centro de 

formação perante o 

desenvolvimento 

profissional dos 

1 – Como foi criado o 

centro de formação e 

qual a sua missão? 

2- Em que é que 

considera que o 

ALMADAFORMA tem 

sido uma mais-valia 

para o público a que se 

destina? 

- Objetivos; 

- Motivações 

iniciais 

 

 

 

- Características 

- Princípios 

- Valores 
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docentes; 

 

C – Adequação dos 

serviços às 

necessidades de 

formação 

- Saber se é realizada 

uma análise de 

necessidades prévia à 

elaboração dos planos 

de formação; 

- Perceber como é 

realizado o 

levantamento das 

necessidades de 

formação; 

- Perceber a relação 

entre o levantamento de 

necessidades e o 

programa de formação. 

3 – Como são definidos 

os temas para as ações 

de formação?  

- Se o entrevistador 

não referir pedir-lhe 

que diga quais os 

dados em que se 

baseia para ter esta 

opinião 

- Como é realizada 

a recolha de dados? 

 

 

 

 

 

D – Políticas de 

decisão da 

formação 

 

- Perceber como está 

distribuído o poder de 

decisão na elaboração 

pelos elementos que 

constituem o centro de 

formação. 

4 – Relativamente à 

elaboração dos planos 

de formação considera 

que o centro atua 

consoante uma política 

de ação conjunta? Em 

que medida? 

 

- Papel do diretor; 

- Papel dos 

formadores; 

- Papel dos 

formandos; 

 

 

E – Planeamento 

da Formação 

- Conhecer a 

metodologia geral para 

a conceção e aplicação 

dos programas de 

formação 

5 – Na sua elaboração, a 

que requisitos 

respondem os 

programas de 

formação? 
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F – 

Acompanhamento 

e Controlo da 

Formação 

 

 

 

- Perceber como é feito 

o acompanhamento e 

controlo da formação; 

- Identificar a 

importância atribuída à 

avaliação da formação; 

- Saber em que medida 

o financiamento tem 

sido suficiente para as 

atividades 

desenvolvidas; 

6 – Quais os meios e 

instrumentos utilizados 

para o acompanhamento 

e controlo da formação? 

7 – Que importância 

atribui a este 

acompanhamento e 

controlo? 

8 – Relativamente ao 

financiamento do centro 

considera-o suficiente 

para as atividades 

desenvolvidas, ou em  

que medida tem sido 

prejudicial à 

produtividade do 

centro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se o entrevistador 

não referir pedir-lhe 

que diga quais os 

dados em que se 

baseia para ter esta 

opinião 

 

G – Resultados da 

formação 

- Saber se existem 

instrumentos e 

procedimentos que 

garantam a avaliação 

dos resultados da 

formação; 

- Perceber qual o grau 

de importância 

atribuído à 

aplicabilidade das 

competências 

adquiridas em 

formação ao contexto 

real de trabalho dos 

formandos; 

9 - Em que medida os 

objetivos das ações de 

formação têm sido 

atingidos? 

10 – Em que medida 

considera que o trabalho 

desenvolvido pelos 

formandos durante a 

formação é uma mais-

valia para o seu 

desenvolvimento 

pessoal e profissional? 

11 – Quais os aspetos 

mais importantes a 

salientar das conclusões 

- Se o entrevistador 

não referir pedir-lhe 

que diga quais os 

dados em que se 

baseia para ter esta 

opinião 

 



4 
 

- Perceber em que 

medida a avaliação dos 

resultados otimiza a 

melhoria da produção 

de novos programas de 

formação 

que se retiram dos 

resultados da formação 

desenvolvida no centro 

de formação? 

12 – De um modo geral 

como caracteriza a 

formação contínua de 

professores 

implementada no centro 

de formação? 

 

E - 

Agradecimentos 

- Agradecer a 

disponibilidade e a 

informação prestada. 
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Protocolo da entrevista 

 

Entrevistador: primeiramente gostaria de saber como é que o centro foi criado e 

qual a sua missão. 

Entrevistado: Os centros de formação vêm de 1992, 1993 e aqui em Almada em 1993 

criaram-se por decisão do Ministério da Educação dois centros de formação contínua de 

associação de escolas em Almada. Era o centro Proformar que estava sediado aqui já no 

Monte da Caparica e que tinha uma área geográfica mais virada ao mar, eram as escolas 

daqui da parte ocidental de Almada e havia o centro AlmadaTejo virado ao Tejo, à zona 

mais central de Almada, à cidade e ia até ao Laranjeiro. Nós íamos até à Charneca, à 

parte litoral mar e o outro centro era mais virado ao Tejo. Estes dois centros coabitaram 

e distribuíam entre si a gestão de Almada que são cerca de três mil professores e neste 

momento são 19 grandes escolas que foram organizadas em agrupamentos e a partir de 

2009 foi trabalhada uma nova reorganização dos centros de formação. Portanto havia a 

nível nacional, havia um número exagerado de centros do ponto de vista do Ministério 

de Educação e então por exemplo o distrito de Setúbal eram 11, neste momento somos 

5, portanto a redução foi enorme, drástica e Almada ficou com um centro apenas. E 

resulta todo um esforço e desenvolvimento por parte do centro AlmadaTejo e o centro 

Proformar. O Centro que agora existe chama-se centro de associação de escolas do 

concelho de Almada e nós criamos uma nome mais familiar que é o AlmadaForma. Ele 

está a funcionar há três anos e é essa avaliação que há pouco falava que tenho agora 

toda reunida, já passei à comissão pedagógica no sentido de dar os resultados da 

formação e trabalho desenvolvido ao longo dos três anos do AlmadaForma. O centro de 

formação responde. O plano de organização do centro de formação tem a ver com as 

escolas associadas que são todas as escolas do concelho de Almada neste momento, 

organizadas grande parte delas em agrupamentos e a comissão pedagógica do centro de 

formação é constituída por todos os diretores das escolas associadas que de certa forma, 

é a competência de governar também com o centro de formação as questões da 

formação contínua de professores e neste momento a tomada de decisões um pouco 

complicadas por vezes porque desde 2010 que não há financiamento. O Ministério de 

Educação deixou de puder financiar a formação. A formação tinha um financiamento 

substancial, de dinheiros da Europa. Durante 17, 18 anos foi sempre conseguido o 

financiamento para a formação. Agora recentemente nos últimos dois anos não há 
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qualquer tipo de subsídios, contudo pôs-se o problema, sendo a formação contínua 

necessária, pôs-se o problema de como nós equacionávamos a situação. E resolvemos 

com a comissão pedagógica favorável à tomada da seguinte posição que é a formação é 

um instrumento de gestão fundamental á melhoria das aprendizagens e para o 

desenvolvimento profissional dos professores e dos agentes educativos, portanto há que 

continuar a fazer formação e assim sendo procuramos que a formação seja gratuita 

quando há formadores ou instituições, câmaras, editoras, centro de saúde, o Centro da 

Vida que têm feito coisas para a toxicodependência, e têm disponibilidade para fazer 

formação e acolhem muito bem estes projetos, acreditar ações e temos tido formações 

diversificadas e gratuitas sempre que possível. Tratamos muita da gratuitidade porque 

consideramos que deve ser, como diz a lei, gratuita. Contudo as formações mais da 

didáticas, novas tecnologias, novos programas, mais curriculares não temos conseguido. 

Efetivamente os formadores querem ser remunerados e assim sendo criamos com a 

comissão pedagógica um sentido de formação paga num mínimo possível que é três 

euros/horas pago pelos formandos e 30euros/hora pago aos formadores. E assim sendo 

temos conseguido não diminuir a afluência, temos conseguido dar resposta aos colegas 

que de outro modo se sentem muito instáveis e depois não veem onde há respostas 

formativas e chegamos à conclusão que os professores ao longo destes anos também se 

habituaram a desenvolver competências a partir da formação é um facto. Agora deu para 

ver que neste quadro em que não se sabia bem como isto ia ser havia muita gente a pedir 

formação paga, por outro lado havia muita gente contra o pagamento da formação. 

Portanto tínhamos aqui dois mundos e o centro de formação com a sua comissão 

pedagógica decidiu caminhar, continuar a oferecer ofertas de formação como respostas 

às necessidades das escolas construídas em função dos problemas identificados nas 

escolas muito em parceria com as escolas muita reunião com as escolas para ver o que 

efetivamente é preciso, com o próprio formador a ir a escola para ver efetivamente qual 

é o problemas para que a formação seja uma resposta e resulte que se aplique, que não 

seja mais um tempo perdido e gasto mas que seja de facto importante para a escola e 

então estamos cada vez mais com as escolas com as suas direções com as equipas, por 

exemplo com os CNO’s, ligados os centros de nova oportunidades, o que é que eles 

precisam, quem está mais nas áreas das ciências o que é que precisam. E fazemos este 

diálogo, esta interação de maneira a que se faça a construção da ação como resposta e 

claro que muitas vezes grande parte das vezes tem de ser uma resposta paga e 25 horas 

corresponde a 75 euros, portanto relativamente ao preço do mercado é muito menos é 
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um pouco menos. Este anos com a comissão pedagógica já está proposta o BLOF que é 

no fundo uma bolsa local de formadores, isto é, no sentido de as pessoas ao fazerem os 

seus próprios horários ou a direção ao fazer os horários contemple horas não letivas para 

professores das escolas que estejam interessados, acreditados como formadores ou que 

estejam em vias de serem formadores e então no sentido de internamente às escolas se 

puder organizar formação de forma endógena para se constituir uma resposta interna aos 

problemas que as escolas têm. Estes formadores ficam só ao serviço das escolas mas 

depois também ficam abertos às outras escolas, porque as outras escolas também vão 

disponibilizar os seus formadores. Desejavelmente se cada escola encontrar um 

formador que usasse aquela componente de horas não letivas e se fosse cada um de uma 

área diferente constituiríamos e se isto fosse 15 horas de formação, já constituiria 30% 

digamos da cobertura das necessidades de forma gratuitamente. Gratuitamente isto é há 

um custo mas é um custo que já está indexado ao pagamento do formador e portanto 

não teriam que ser os formandos a custear. Depois também há outras áreas que também 

é preciso ter, desenvolver e pagarem, depois há mestrados e tudo e são áreas que as 

pessoas têm que pagar. Pronto custa-nos muito que a formação de um momento para o 

outro tenha saltado de gratuita a um sistema de pagamento por isso estamos a reunir 

todos os esforços para melhorar, para contextualizar cada vez mais a formação nas 

escolas, com os recursos das escolas ou partilhar com outros recursos aqui do concelho. 

Até porque aqui as escolas de Almada têm uma filosofia muito interessante que é 

trabalharem na AP12 que se constituíram numa organização em que os problemas de 

uma escola passam a ser os problemas das outras portanto têm aqui uma relação de 

parceria muito estreita e muito ativa e isso leva a que a formação e o centro de formação 

goze de muita aceitação por se instalar nas escolas ou é para as escolas uma resposta. E 

para as escolas, os problemas que vão tendo precisam de ter parceiros que respondam e 

sejam promotores de desenvolvimento e nós estamos nessa linha, portanto a grande 

missão deste centro é promover a formação contínua no sentido de melhores 

aprendizagens, melhoria das aprendizagens, de modo a evitar também o abandono 

escolar o absentismo e isto tudo e também pensar no desenvolvimento integrado do 

aluno enquanto pessoa com uma componente de cidadania forte com uma componente 

de criatividade de sentido crítico de inovação e estes alunos ficam preparados para a 

sociedade futura e para os desafios que temos pela frente. As escolas também. Eu venho 

agora de uma avaliação externa e os resultados escolares não são os melhores porque é 

uma zona muito complexa mas em que há um apoio muito grande por exemplo ao nível 
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do Piaget, criar o vacalize, colocar o meninos a cantar, os meninos a ver....as escolas 

associadas estrategicamente integram dispositivos de formação que procuram 

proporcionar saberes, competências, capazes de garantir uma concessão de qualidade 

aos objetivos desejados, nos respetivos projetos educativos de escola, visando o 

desenvolvimento profissional dos docentes. Os docentes são os primeiros destinatários 

deste plano, ou do plano de formação que apresentamos. Claro que previamente à 

construção do plano de formação há a identificação e levantamento de necessidades por 

dentro de cada escola. 

Entrevistador: Como é feito esse levantamento de necessidades? 

Entrevistado: Nós temos um formulário que colocamos nas escolas que depois as 

escolas preenchem mas o preenchimento daqueles formulários é acrescido de uma visita 

de uma reunião, às vezes mais que uma para conhecerem de viva voz os tais problemas 

e como é que podemos resolver. Ainda há pouco estive [na escola] Anselmo, os 

professores precisavam lá de gestão de conflitos, determinados grupos, determinados 

professores, então foi lá o formador também ter uma reunião, também para o CNO foi lá 

a formadora, estamos a construir tudo para aquela escola. Já temos ações acreditadas. 

Depois verificamos que não serve ou não é bem aceite e então reformulamos. 

Normalmente com uma conferência ou uma comunicação prévia em que o formador 

interage com os formadores com a escola e vão identificando também nessa conversa as 

necessidades e quais são os verdadeiros problemas. Às vezes só falando com o diretor 

também não é suficiente. Portanto faz-se agora cada vez mais um encontro, faz-se um 

encontro, formador com formandos e eles identificam melhor e são capazes de definir 

melhor a necessidade ou a lacuna que querem ver preenchida. 

Entrevistador: Portando o envolvimento dos docentes e das escolas tem sido 

satisfatório na planificação das ações. 

Entrevistado: Muito! Muito! Nós temos aqui uma muito boa relação, também por já 

estarmos há muito tempo, esta forma de irmos às escolas, de ouvirmos, estar próximo, 

agora com as avaliações externas todas. Eu venho de uma avaliação externa que me 

permite conhecer a escola e saber o que as escolas identificam como problemas para a 

avaliação externa como é que as pessoas resolvem os seus problemas, como parceiros 

como nós... Ainda agora venho desta avaliação externa em que eu própria disse: 

“instaladas tantas respostas porque é que mesmo assim não se alcança mais facilmente 
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os resultados?” Passam-se anos e anos e os resultados a nível da avaliação do 

aproveitamento dos alunos...chego à conclusão que o maior trabalho, o maior 

envolvimento é ao nível da pessoa que está sentada em frente ao aluno e pronto talvez 

para o ano isto tenha um impacto diferente. Mas custa-me e temos que refletir tudo 

como é que levamos o menino a ter melhores resultados. É uma questão que nos deve 

caber a todos. Os resultados dos meninos do primeiro ciclo são muito bons 

relativamente aos do segundo e terceiro. Também ver que os colegas são mais velhos e 

estão efetivos enquanto que os do segundo e terceiro são contratados, o que é que 

acontece, não ganham tão bem, não têm o espírito de desenvolvimento, porque vão 

embora. Há muitos colegas que não chegam a dar tanto quanto poderiam dar...porque 

sabem que aquilo não é para sempre. São muito instáveis, também gere instabilidade na 

escola. Verificamos que os professores quando são mais velhos ou mais ligados á escola 

há respostas mais positivos, em menor tempo. Portanto há muito a fazer em torno na 

formação, a complexidade das escolas é imensa. É preciso ter muita coragem, ter um 

espirito de missão para termos escolas difíceis como temos agora. Temos quatro escolas 

de intervenção prioritária, por alguma coisa são, é porque de facto aquelas comunidades 

são referenciadas a vários níveis e então tenho vido a fazer essa reflexão: como é que 

nós podemos fazer melhor e com mais impacto. Então chegamos a conclusão que ainda 

falta articularmos mais e refletirmos mais e melhor como é que isso é ou pode ser feito. 

São estas as questões nós estamos sempre em reflexão. Tento sempre estar muito 

disponível para ir às escolas, para ver as coisas que as escolas fazem e até neste 

momento sei muito bem a vida das escolas...é por isso que nós temos com as escolas um 

diálogo muito aberto, no sentido de encontrar um parceiro. Nós, centro de formação, 

constituímos uma ajuda, um apoio, uma parceria no terreno, para não estarmos 

aqui...pronto estamos todos no mesmo barco. É um relação horizontal, não há aqui 

verticalidade nenhuma...os problemas estão cá instalados e nós estamos próximos das 

pessoas e dos problemas e ficamos todos muito felizes quando as coisas...sempre que 

estamos juntos concluímos que de facto Almada tem um caminho feito, com muita 

reflexão e com muita consciência daquilo que deve ser melhorado, nem sempre se 

consegue melhorar logo mas tem que se ter desafios. Pronto é este o sentido da ajuda, 

do que fazemos. 

Entrevistador: relativamente aos planos de formação que elaboram tentam 

responder a que requisitos? 
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Entrevistado: requisitos como? 

Entrevistador: como é que normalmente é constituído um plano de formação? 

Entrevistado: os nossos planos de formação têm por norma a ver com ações de âmbito 

transversal, portanto para todos os professores, aquelas ações estruturantes e 

base...várias áreas que são comuns a todos os professores e necessários a todos os 

professores. Temos portanto uma dimensão transversal, depois também temos uma 

dimensão transversal ao formador. Há lá uma formadora que é nossa professora e 

pediram-lhe para ela fazer coisas para a organização do plano de aula e gestão. E está a 

colega neste momento, o que é que nós fazer logo, é ir ao encontro e a colega diz eu 

estou disponível, podem acreditar. E nós somos muito rápidos na acreditação, 

mandamos logo para o Concelho Científico e temos tido muito bons resultados. O 

Concelho Científico tem dado agilmente resposta e então em cada escola, e o meu 

sonho será esse, que cada escola organize formação a partir das reais necessidades e 

com respostas construídas também o mais internamente possível, se houver qualidade 

para isso claro, mas havendo um pivô, havendo um formador o centro está sempre 

disponível acreditar ações e isso reflete-se no sentido em que os colegas não têm que 

sair da própria escola, não são penalizados, e fazem internamente, e as vezes até 

gratuitamente como é caso agora na [escola] Daniel Sampaio. Na [escola] Elias Garcia, 

o tal projeto, trabalho colaborativo, uma formadora estava a fazer mestrado na área das 

aprendizagens colaborativas e ela falou, trouxe a sua orientadora de mestrado que veio 

ajudá-la também a desenvolver a ação e fizemos isto durante um ano. Também já 

fizemos com a professora Helena Peralta, o professor Domingos Fernandes, umas 

meninas estavam em mestrado, elas próprias é que organizaram a ação, eles eram 

professores delas e elas trouxeram para a escola e fizemos um trabalho sobre avaliação 

das aprendizagens, com uma formadora da escola e os dois professores, triangulamos 

isso e tem logo outro impacto. Reunir formadores de dentro das instituições mas ir 

buscar leituras e outras visões e outros conhecimentos é muito importante. Há até 

instituições de formação profissional que nós temos protocolos, nós temos muitos 

protocolos, nós temos 20 protocolos neste momento. Com universidades, com 

associações profissionais, com empresas, com a UNESCO, também estão ligados à 

UNESCO, estamos ligamos a uma serie de organismos que podem melhorar e ajudar a 

melhorar o nosso trabalho. 
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Entrevistador: que instrumentos utilizam para o controlo e acompanhamento da 

formação e que importância é que dá a essa metodologia? 

Entrevistado: pronto essa é uma área....nós agora relativamente às questões da 

avaliação, o centro de formação...e até porque isto tudo mudou e estamos com toda a 

Almada, e as escolas também estão a trabalhar muito na sua avaliação da sua instituição 

através do modelo CAF, é um modelo que está aí muito implementado. É um modelo 

que tem uma serie de instrumentos para serem aplicados para se avaliar a escola 

enquanto instituição. Esse modelo nas escolas do nosso centro está a ser aplicado por 

via do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas que têm um mestrado na área da 

administração e gestão escolar e eles têm protocolo connosco e passaram a fazer as 

sessões do curso...inicialmente são de formação especializada e depois mais seis 

cadeiras e fica mestrado e eles vêm aqui à escola sextas e sábados, neste momento 

temos duas turmas. O facto de terem já formado muita gente em Almada levou a que 

outras escolas também, mesmo que não tenham aqui diretores no centro de formação, há 

muitos diretores de escola que passaram por esta formação aqui no centro. O centro é o 

intermediário digamos, porque a formação quem a faz efetivamente é o IES, Instituição 

de Ensino Superior, nós somos os intermediários na organização e o facto de haver 

muita gente a fazer formação com eles levou a que muitas escolas de Almada optassem 

por ter aqui o modelo CAF proposto por eles, então digamos que aqui em Almada quase 

todas as escolas ou os elementos da direção passaram por essa formação superior 

especializada na área da gestão ou então estão a aplicar o modelo CAF através de uma 

ação mais curta para perceberem como é que aquilo pode-se aplicar e desenvolver. 

Nesse âmbito, nós centro de formação, temos vindo a trabalhar com eles, eles agora 

propuseram-nos que fizéssemos relativamente ao centro de formação a aplicação 

também de uma CAF. Portanto com todos os instrumentos de avaliação, monitorização, 

tudo. Estou para ter um para ser agora aplicado porque até agora o que nós fazemos 

aquilo que normalmente se fazia que é a identificação das necessidades de formação, o 

questionário...houve alturas que eu fazia até um diagnóstico prévio, ainda se faz em 

algumas ações, não em todas. Há formadores que têm mesmo essa necessidade até para 

conhecerem melhor....mas como nós estamos a fazer formação cada vez mais centrados 

nos problemas que estão identificados á partida já partimos dessa ideia já é um 

diagnóstico prévio. Mas quando os formadores não têm essa noção, fazem por norma 

um diagnóstico prévio e depois temos a avaliação final. Eu própria faço uma abertura de 
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ação, muitas são aqui mas também descentralizamos, muitas também acontecem nas 

escolas, mas a grande parte acontece sempre aqui e nós deixamos sempre dito que 

estamos disponíveis para conversar se houver alguma coisa, ou alguém que diga “não 

era bem isto” e então lá vou eu falar com a formadora “olha lá, vê lá, fala com a colega 

assim...” depois eu vou fazendo essa ligação, o certo é que tem vindo resultar e faz-se 

algum trabalho nesse sentido...as pessoas também têm as suas expectativas...Então 

como estou muito presente e as minhas colegas também já sabem é sempre essa a ideia. 

Abrimos, estamos cá e estamos contactáveis para qualquer dúvida esclarecimento, 

problema que surja, portanto vamos sempre lá. No final vamos fechar, voltar a ouvir, 

mas eu estou sempre atenta, que é uma coisa que eu já desenvolvi, que é começa a ação 

e eu vou contactar a formadora e contactar um ou outro formando para fazer uma 

verificação. A formação é uma atividade muitíssimo interessante, gratificante mesmo e 

eu sempre que faço uma retroespetiva concluímos que, ou fica sempre a questão: senão 

houvessem os centros de formação o que é que seria? Portanto, os centros de formação 

podem ser muito criticados, pronto há eventualmente muita coisa que se fez que poderia 

ter sido melhor, mas na ausência deles também dá para perguntar o que seria... 

Entrevistador: sim, sim, dúvida! 

Entrevistado: eu sei pela minha parte que há muita gente que se iniciou aqui nas 

formações e que encontram aqui muitas respostas e continuam, e são muitos exigentes, 

no que dizem, portanto há aqui uma relação com o centro que eles próprios querem e 

ajudam a que tenham mais qualidade e que tenham melhores respostas...por isso é que 

tenho vindo a fazer estes protocolos todos e agora estou muito interessado em aplicar 

aqui este modelo de avaliação externa do centro de formação, tal e qual com a mesma 

metodologia das escolas para que também haja a possibilidade de interagir com as 

escolas e ver de que maneira a avaliação do centro com a avaliação das escolas 

podemos articular isto e fazer um melhor trabalho e sermos mais conscientes daquilo 

que fazemos. Não é só fazer, é importante pensar no que se faz. 

Entrevistador: em que medida é que considera que os objetivos das ações estão a 

ser atingidos? 

Entrevistado: estão porque de modo geral nós temos ações...agora foi interessante ver 

nós temos 38 ações de PTE, é o Plano Tecnológico da Educação, esse plano foi a nível 

nacional e nós recebemos do Ministério, nós executávamos mas quem fez toda a 
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avaliação foi o Ministério, portanto foi uma avaliação externa. Estivemos a ver o nosso 

centro a par de N centros e chegámos a conclusão que a nível nacional as nossas 

formações são...atingimos o excelente, atingimos porque nos foi possível escolher os 

formadores, e os formadores que temos, honra seja feita, são formadores de grande 

qualidade de grande compreensão do valor das formações e então aquilo no PTE 

conseguimos alcançar o excelente. Comparativamente com outros centros de formação 

e chegamos a conclusão que com os formadores que temos, com as nossas escolhas, 

porque são formadores já...Nós alcançamos os nossos objetivos nem que por vezes 

tenhamos que dar umas voltinhas. Como ainda agora tive uma sessão de tutoria, porque 

as tutorias estão cada vez mais implementadas e é a terceira turma que fazemos mas 

também sempre por dentro das escolas é só para aquelas escolas que têm o sistema 

implementado, querem melhorar, querem avaliar, então a formadora trabalha muito 

sobre a realidade de cada escola. Mas houve uma escola que disse eu quero...mas temos 

que ver que a escola é diferente e a formadora vai ver o que é preciso e chega 

rapidamente à conclusão que o faz numa escola já com um caminho feito não é a mesma 

coisa que numa escola que quer iniciar...a formadora começou a trabalhar com eles, 

noutro caminho mostrando exemplos, outros contextos. Às vezes a formadora vai fazer 

o seu trabalhinho e depois diz à diretora olhe que não se justifica ir por aí, e então vão 

ver outros trabalhos de outros colegas, são horizontes que se abrem, mas não pisar o 

mesmo caminho, porque não se justifica. Os nossos resultados têm estado na área do 

muito bom, excelente. Ainda agora fiz, isto é um relatório para apresentar, vou fazer 

uma livro digital que isto é muito papel, mas tem a ver com as ações de 2009/2011, aqui 

nos quadros, a preponderância aqui da avaliação é muito bem e excelente é o que tem 

sido, isto só foi a partir de setembro de 2009, foi quando surgiu este centro 

AlmadaForma. 

Entrevistador: portanto os resultados do centro de formação têm sido muitos bons. 

Entrevistado: sim são, e há uma confiança muito grande no centro que é prova disso, 

que as pessoas estão satisfeitas, atendendo que damos o apoio às escolas que são muitas, 

cerca de três mil professores mais de 500 administrativos e auxiliares que também 

damos formação, atendendo a que depois também damos respostas cada vez mais dentro 

da realidade de cada escola...temos cursos profissionais de turismo, qual é a ideia em 

que vamos assentar estes cursos...estes cursos abrem mas também é preciso ver para quê 

que futuro. Andamos sempre em questionamento, temos conferências para questionar a 
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educação, a arte e cidadania, um espaço de formação pessoal vêm vários professores 

precisamente para ver... 

Entrevistador: educação pela arte... 

Entrevistado: e como de base podemos tratar estas questões, estamos também ligados 

ao Ministério de Educação agora num projeto que é um programa de educação estética e 

artística para professores e educadores do primeiro ciclo...para toda a gente...estes 

projetos estão ligados a instituições de arte... 

Entrevistador: gostaria de lhe colocar uma última questão que é, em que medida 

considera que os professores tendo formação é uma mais-valia para o seu 

desenvolvimento enquanto profissionais. 

Entrevistado: eu estou muito convencida disso, cada vez mais. Á medida que o tempo 

passa, também temos retorno...nestas avaliações externas há sempre a importância da 

formação. Há uma escola aqui que tem um contrato de autonomia...que diz que 

cresceram com o centro de formação porque lhes abrimos as possibilidades todas. Toda 

a equipa de direção, assim como os professores construíram um plano de formação que 

começava em setembro em concordância com o seu projeto educativo. Começava o ano 

e começava a formação e toda ela corria ao longo de todo o ano, sempre na perspetiva 

de melhorar e regular...esta escola trabalhou sempre a questão da formação com a 

questão da autonomia. Se trabalharmos e obtermos resultados temos mais condições 

para sermos autónomos. A formação foi sempre o guia...começavam em setembro, 

faziam umas tantas horas, depois iam à formação...eram sempre questões de avaliação e 

construção de materiais...como avaliar, como organizar os testes...como avaliar os 

teste...como fazer a interligação entre várias disciplinas. Eles combinavam muito, mais 

do que uma disciplina nos próprios testes, faziam uma coisa inovadora. Chegavam a 

junho quando estavam a acabar, faziam um encontro normalmente fora da escola e 

ponderavam tudo aquilo que foi alterado e mudado e que poderia continuar no próximo 

ano ou se a formação deveria incidir na reflexão daqueles matérias para melhorar...Isto 

já foi deste 1993/94, começaram a melhorar...fizemos sempre este percurso. O percurso 

daquela escola, o caminho da autonomia, os professores sempre em formação. Ao longo 

do ano pediam-me assim 25 horas precisamos disto...e depois íamos gerindo e 

aproveitando os tempos dos professores....a formação tornava-os sempre preparados. 

Quando vieram as novas avaliações do desempenho os professores diziam então e nós? 
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Eles já estavam a espera de nós...e fluiu. Esta escola é o exemplo vivo que a formação 

como instrumento de gestão pode servir como instrumento...de melhor gestão, para a 

melhoria das aprendizagens e do desenvolvimento profissional, dá resultado. Durante 

muito tempo a formação era mais um problema era mais uma chatice, mas quando as 

escolas olham para a formação e a veem como um serviço que está ali para a melhor 

gestão...faz sentido. Os funcionários também estavam nessa linhas...é uma escola 

projeto. Todos a aprender, todos a renovar, todos a serem capazes de ter voz. Tudo isto 

é complicado quando não entendem o potencial da formação. Desde que sejam bem 

integrada e que responda e que promova reflexão, sobretudo reflexão...leva á mudança. 

As mudanças somos nós que as implementamos. Ninguém muda ninguém. Nós temos 

que compreender que aquele caminho ali é para nós...da nossa mudança. São processos 

de transformação que nós temos que estar implicados se não, não passa. Fazer por fazer 

está distante de nós, tem que se ter uma implicação... Quem está na formação...vai ser 

professora... 

Entrevistador: não, o meu campo é a formação de professores... 

Entrevistado: mas vais ser formadora...Para mim cada vez mais o professor deve 

conhecer o que é ser formador. Não quer dizer que o professor seja formador mas é 

preciso ver que o formador...nós aqui também temos formação de formadores...e temos 

professores que vêm fazer o curso e dizem “ainda bem que fiz porque me organizei”. O 

professor muitas vezes não tem essa organização que o formador tem que ter para tudo 

aquilo funcionar. Eu acho que a formação é um caminho, quanto mais integrada melhor, 

quanto mais articulada com outras forças das necessidades, com outras abordagens 

melhor e quanto mais o centro de formação estiver atento e cuidado às manifestações e 

emergências melhor. Temos que ouvir os professores temos que acreditar nos 

professores...eu aqui sou muito psicóloga...chegam aqui professores em estado muito 

muito grave, medos, inseguranças é um sofrimento... 

Entrevistador: tem tido noção do impacto que tem tido a formação.... 

Entrevistado: tenho, eles têm vindo á procura de uma resposta e temos 

conseguido...esse é o meu grande desafio comigo própria...é o dar resposta...Estamos 

em Portugal às vezes não se pode muitas coisa mas eu digo aquilo ás minhas colegas o 

não não é resposta. Não quer dizer que não se tenha que dizer não. Também sei dizer 

não. Num país que está tudo tão contrário, então vamos nós dar a volta, há sempre 
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outras hipóteses. Dá lá uma sugestão! Por os professores também protagonistas do 

centro. Dependo do modo como nós nos situamos no terreno e como dialogamos. O 

diálogo é fundamental. 

Entrevistador: alguma questão a acrescentar? 

Entrevistado: já viu que estou constipadíssima (risos) mas não quis deixar de fazer 

porque estímulo muitos os jovens a fazer mais e melhor, serem agentes de mudança. 

Muito bem é essa a minha ideia. 
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TEMAS CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES UNIDADES DE RESGISTO 
O centro de 
formação 
ALMADA 
FORMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origem do 
centro de 
formação 
 

Redução do número 
de centro de 
formação 
 

 “Portanto havia a nivel nacional, havia um número exagerado de 
centros do ponto de vista do Ministério de Educação e então por 
exemplo o distrito de Setubal eram 11, neste momento somos 5, 
portanto a redução foi enorme, drástica e Almada ficou com um 
centro apenas.” 

União de dois 
centros: AlmadaTejo 
e Proformar 

 “E resulta todo um esforço e desenvolvimento por parte do centro 
AlmadaTejo e o centro Proformar. O Centro que agora existe chama-
se centro de associação de escolas do concelho de Almada e nós 
criamos uma nome mais familiar que é o AlmadaForma.” 

Estrutura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comissão 
pedagógica 

 “(..)a comissão pedagógica do centro de formação é constituida por 
todos os diretores das escolas associadas.” 

Escolas associadas  “(...) do centro de formação tem a ver com as escolas associadas que 
são todas as escolas do concelho de Almada neste momento, 
organizadas grande parte delas em agrupamentos” 
“Temos quatro escolas de intervenção prioritária,” 
 

Formandos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Os docentes são os primeiros destinatários deste plano, ou do plano 
de formação que apresentamos.” 
“ chego à conclusão que o maior trabalho, o maior envolvimento é ao 
nível da pessoa que está sentada em frente ao aluno” 
“ Também ver que os colegas são mais velhos e estão efetivos 
enquanto que os do segundo e terceiro são contratados, o que é que 
acontece, não ganham tão bem, não têm o espírito de 
desenvolvimento, porque vão embora. Há muitos colegas que não 
chegam a dar tanto quanto poderiam dar...porque sabem que aquilo 
não é para sempre. São muito instáveis, também gere instabilidade na 
escola.” 
“cerca de tres mil professores mais de 500 administrativos e 
auxiliares que também damos formação” 
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Formadores  “ e os formadores que temos, honra seja feita, são formadores de 
grande qualidade de grande compreensão do valor das formações” 
“ 

Direção   “ Tento sempre estar muito disponivel para ir às escolas, para ver as 
coisas que as escolas fazem e até neste momento sei muito bem a 
vida das escolas” 

Parcerias   “ nós temos 20 protocolos neste momento. Com universidades, com 
associções profissionais, com empresas, com a UNESCO,” 
 

Missão  Promoção da 
formação contínua 

 “ portanto a grande missão deste centro é promover a formação 
contínua no sentido de melhores aprendizagens, melhoria das 
aprendizagens” 
“ e o meu sonho será esse, que cada escola organize formação a partir 
das reais necessidades e com respostas construídas também o mais 
internamente possivel, se houver qualidade para isso claro,” 

Reduzir o abandono 
escolar 
 
 
 

 “de modo a evitar também o abandono escolar o absentismo e isto 
tudo” 

Preparação do aluno 
para a sociedade 

 “ e também pensar no desenvolvimento integrado do aluno enquanto 
pessoa com uma componente de cidadania forte com uma 
componente de criatividade de  sentido crítico de inovação e estes 
alunos ficam preparados para a sociedade futura e para os desafios 
que temos pela frente” 
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Dar resposta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“esse é o meu grande desafio comigo própria...é o dar resposta” 
“ Estamos em Portugal ás vezes não se pode muitas coisa mas eu digo 
aquilo ás minhas colegas o não não é resposta. Não quer dizer que 
não se tenha que dizer não. Também sei dizer não. Num país que está 
tudo tão contrário, então vamos nós dar a volta, há sempre outras 
hipóteses.” 
 
 

Parceria com as 
escolas 

 “ o centro de formação goze de muita aceitação por se instalar nas 
escolas ou é para as escolas uma resposta. E para as escolas, os 
problemas que vão tendo precisam de ter parceiros que respondam e 
sejam promotores de desenvolvimento e nós estamos nessa linha,” 
“ há muito a fazer em torno na formação, a complexidade das escolas 
é imensa. É preciso ter muita coragem, ter um espirito de missão para 
termos escolas difíceis como temos agora.” 
“ é por isso que nós temos com as escolas um diálogo muito aberto, 
no sentido de encontrar um parceiro.” 
“ Nós, centro de formação, constituimos uma ajuda, um apoio, uma 
parceria no terreno,” 
 

Conceito de 
Formação 
 

Instrumento de 
gestão para a 
melhoria das 
aprendizagens 

 “ é a formação é um instrumento de gestão fundamental á melhoria 
das aprendizagens” 
“que a formação como instrumento de gestão pode servir como 
instrumento...de melhor gestão, para a melhoria das aprendizagens” 

Instrumento de 
gestão ao serviço do 
desenvolvimento 
profissional 

 “e para o desenvolvimento profissional dos professores e dos agentes 
educativos” 
“[que a formação como instrumento de gestão pode servir como 
instrumento...de melhor gestão]  e do desenvolvimento profissional” 
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Como resposta ás 
necessidades 

 “formação como respostas às necessidades das escolas” 
 

Como um serviço  
 
 

 “Durante muito tempo a formação era mais um problema era mais 
uma chatice, mas quando as escolas olham para a formação e a veem 
como um serviço que está ali para a melhor gestão...faz sentido.” 

Promoção de 
mudança e reflexão 

 “Desde que sejam bem integrada e que responda e que promova 
reflexão, sobretudo reflexão...leva á mudança.” 
“ Eu acho que a formação é um caminho, quanto mais integrada 
melhor, quanto mais articulada com outras forças das necessidades, 
com outras abordagens melhor e quanto mais o centro de formação 
estiver atento e cuidado ás manifestações e emergências melhor.” 
 

Adequação 
dos serviços 
ás 
necessidades 
de formação 

Levantamento 
de necessidades 
 

Reuniões com as 
escolas 

 “muito em parceria com as escolas muita reunião com as escolas para 
ver o que efetivamenteefectivamente  é preciso, com o próprio 
formador a ir a escola para ver  efetivamente qual é o problemas” 
“estamos cada vez mais com as escolas com as suas direções com as 
equipas, por exemplo com os CNO’s, ligados os centros de nova 
oportunidades, o que é que eles precisam, quem está mais nas áreas 
das ciências o que é que precisam.” 
“ E fazemos este diálogo, esta interação de maneira a que se faça a 
construção da ação como resposta” 
“ uma reunião, ás vezes mais que uma para conhecerem de viva voz 
os tais problemas e como é que podemos resolver.” 
“ Às vezes só falando com o diretor também não é suficiente. 
Portanto faz-se agora cada vez mais um encontro, faz-se um 
encontro, formador com formandos e eles identificam melhor e são 
capazes de definir melhor a necessidade ou a lacuna que querem ver 
preenchida.” 

Formulário   “ Nós temos um formulário que colocamos nas escolas que depois as 
escolas preenchem” 
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Questionário – 
diagnóstico prévio 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“, o questionário...houve alturar que eu fazia até um diagnóstico 
prévio, ainda se faz em algumas ações, não em todas.” 
“ Há formadores que têm mesmo essa necessidade até para 
conhecerem melhor....mas como nós estamos a fazer formação cada 
vez mais centrados nos problemas que estão identificados á partida já 
partimos dessa ideia já é um diagnóstico prévio.” 
 
 
 

Políticas de 
decisão da 
formação 

Comissão 
pedagógica 
 
 
 
 
 
 

Questões da 
formação contínua 

  “ os diretores das escolas associadas que de certa forma, é a 
competência de governar também com o centro de formação as 
questões da formação contínua de professores e neste momento a 
tomada de decisões” 

Redução do 
financiamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

““desde 2010 que não há financiamento. O Ministério de Educação 
deixou de puder financiar a formação. A formação tinha um 
financiamento susbstancial, de dinheiros da Europa. Durante 17, 18 
anos foi sempre conseguido o financiamento para a formação. Agora 
recentemente nos ultimos dois anos não há qualquer tipo de 
subsídios,” 
“ contudo pôs-se o problema, sendo a formação contínua necessária, 
pôs-se o problema de como nós equacionavamos a situação. E 
resolvemos com a comissão pedagógica favorável à tomada da 
seguinte posição (...)  há que continuar a fazer formação e assim 
sendo procuramos que  a formação seja gratuita” 
“Tratamos muita da gratuitidade porque consideramos que deve ser, 
como diz a lei, gratuita.” 
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Diversidade de 
temas 

  “instituições, câmaras, editoras, centro de sáude, o Centro da Vida 
que têm feito coisas para a toxicodependencia, e têm disponibilidade 
para fazer formação e acolhem muito bem estes projetos, acreditar 
ações e temos tido formações diversificadas e gratuitas sempre que 
possivel.”

Escolas 
associadas 
 
 
 

Relação horizontal 
 
 
 

 
 
 
 

“ É um relação horizontal, não há aqui verticalidade nenhuma...os 
problemas estão cá instalados e nós estamos próximos das pessoas e 
dos problemas e ficamos todos muito felizes” 
 

Formadores  Caminhos    “...a formadora começou a trabalhar com eles, noutro caminho 
mostrando exemplos, outros contextos. Ás vezes a formadora vai 
fazer o seu trabalhinho e depois diz à diretora olhe que não se 
justifica ir por aí,” 
 

Formandos Protagonista    “ Dá lá um sugestão! Por os professores também protagonistas do 
centro.” 

Planeamento 
da Formação 

Cooperação dos 
docentes 
 

Bom envolvimento    “ Muito! Muito! [ o envolvimento dos docentes e das escolas tem sido 
satisfatório na planificação das ações.] Nós temos aqui uma muito 
boa relação” 

Temas das ações 
 

Transversais   “ os nossos planos de formação têm por norma a ver com ações de 
âmbito transversal, portanto para todos os professores, aquelas ações 
estruturantes e base” 
“ Temos portanto uma dimensão transversal, depois também temos 
uma dimensão transversal ao formador.” 
“ mas ir buscar leituras e outras visões e outros conhecimentos é 
muito importante.”
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Acompanham
ento e 
Controlo da 
Formação 

Avaliação do 
centro de 
formação  
 
 

Modelo CAF  “ estão a trabalhar muito na sua avaliação da sua instituição através 
do modelo CAF,” 
“ Portanto com todos os instrumentos de avaliação, monitorização, 
tudo” 
“tenho vindo a fazer estes protocolos todos e agora estou muito 
interessado em aplicar aqui este modelo de avaliação externa do 
centro de formação,” 

Feedback das escola 
associadas 

 “ também haja a possibilidade de interagir com as escolas e ver de 
que maneira a avaliação do centro com a avaliação das escolas 
podemos articular isto e fazer um melhor trabalho e sermos mais 
conscientes daquilo que  fazemos.” 
“eu sei pela minha parte que há muita gente que se inicou aqui nas 
formações e que encontram aqui muitas respostas e continuam, e são 
muitos exigentes, no que dizem, portanto há aqui uma relação com o 
centro que eles próprios querem e ajudam a que tenham mais 
qualidade e que tenham melhores respostas...por isso é que” 
 

Avaliação das 
ações de 
formação  
 
 

Observação da 
diretora 

 “ mas a grande parte acontece sempre aqui e nós deixamos sempre 
dito que estamos disponiveis para conversar se houver alguma coisa, 
ou alguem que diga “não era bem isto” e então lá vou eu falar com a 
formadora “olha lá, vê lá, fala com a colega assim...” depois eu vou 
fazendo essa ligação, o certo é que tem vindo resultar e faz-se algum 
trabalho nesse sentido...as pessoas também têm as suas 
expectativas...Então como estou muito presente e as minhas colegas 
também jé sabem é sempre essa a ideia. Abrimos estamos cá e 
estamos contactáveis para qualquer dúvida esclarecimento, problema 
que surja, portanto vamos sempre lá. No final vamos fechar, voltar a 
ouvir, mas eu estou sempre atenta,” 
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instrumentos  “ fazem por norma um diagnóstico prévio e depois temos a avaliação 
final.” 

Resultados da 
formação 

Formandos  Desenvolvimento de 
competências 
 
 

 “, temos conseguido dar resposta aos colegas que de outro modo se 
sentem muito instáveis e depois não veem onde há respostas 
formativas e chegamos à conclusão que os professores ao longo 
destes anos também se habituaram a desenvolver competências a 
partir da formação é um facto.” 
“ a formação tornava-os sempre preparados. Quando vieram as novas 
avaliações do desempenho os professores diziam então e nós? Eles ja 
estavam a espera de nós...e fluiu” 

Centro de 
formação 

Resultados das ações 
de formação 
 

 “ Estivemos a ver o nosso centro a par de N centros e chegámos a 
conclusão que a nível nacional as nossas formações são...atingimos o 
excelente” 
“ Ainda agora fiz, isto é um relatório para apresentar, vou fazer uma 
livro digital que isto é muito papel, mas tem a ver com as ações de 
2009/2011, aqui nos quadros, a preponderância aqui da avaliação é 
muito bem e excelente é o que tem sido, isto só foi a partir de 
setembro de 2009,” 

Limitações  Temas das ações de 
formação  

 “ Contudo as formações mais da didáticas, novas tecnologias, novos 
programas, mais curriculares não temos conseguido.” 
 
 

Reflexão do 
centro de 
formação  
 

Mais articulação e 
impacto 
 

 “como é que nós podemos fazer melhor e com mais impacto?” 
“ Entao chegamos a conclusão que ainda falta articularmos mais e 
refletirmos mais e melhor como é que isso é ou pode ser feito” 
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O papel dos centros 
de formação  
 
 
 
 
 

 “ A formação é uma atividade muitissimo interessante, gratificante 
mesmo e eu sempre que faço uma rectroespectiva concluimos que, ou 
fica sempre a questão: senão houvessem os centros de formação o 
que é que seria?” 
“Portanto, os centros de formação podem ser muito criticados, pronto 
há eventualmente muita coisa que se fez que poderia ter sido melhor, 
mas na ausencia deles também dá para perguntar o que seria...” 
“ Não é só fazer é importante pensar no que se faz.” 
 
 

Resultados obtidos   “instaladas tantas respostas porque é que mesmo assim não se alcança 
mais facilmente os resultados?” 
“sempre que estamos juntos concluimos que de facto Almada tem um 
caminho feito, com muita reflexão e com muita consciência daquilo 
que deve ser melhorado, nem sempre se consegue melhorar logo mas 
tem que se ter desafios.” 
“Nós alcançamos os nossos objetivos” 
“ Se trabalharmos e obtermos resultados temos mais condições para 
sermos autónomos.” 
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Avaliação da ação de formação 

 

 

 

 

 
 
 

1. Relativamente à sessão “A prática do coaching na educação” e pensando nas seguintes 
dimensões: 
 

a) Indique até três aspetos que considera que foram os mais positivos 

 

Finalidades__________________________________________________ 

Objetivos___________________________________________________ 

Temas/Conteúdos_____________________________________________ 

Estratégias___________________________________________________ 

Métodos_____________________________________________________ 

Recursos_____________________________________________________ 

Dinâmica de grupo_____________________________________________ 

Ação do formador_____________________________________________ 

Instalações____________________________________________________ 

Hórario_______________________________________________________ 

Avaliação dos formandos_________________________________________ 

 

 

 

 

““FFaallaannddoo  ccoomm  qquueemm  ffaazz……”” 

CCiicclloo  ddee  SSáábbaaddooss 

De modo a contribuir para a melhoria da organização e desenvolvimento das ações de 
formação solicitamos que responda a duas questões sobre a sessão que acabou de participar. 

Este questionário é de resposta anónima. 
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b) Indique até três aspetos que considera que deveriam ser melhorados em ações 
futuras 
 
 

Finalidades___________________________________________________ 

Objetivos___________________________________________________ 

Temas/Conteúdos_____________________________________________ 

Estratégias___________________________________________________ 

Métodos_____________________________________________________ 

Recursos_____________________________________________________ 

Dinâmica de grupo_____________________________________________ 

Ação do formador_____________________________________________ 

Instalações____________________________________________________ 

Hórario_______________________________________________________ 

Avaliação dos formandos_________________________________________ 

 

 

Sugestões: 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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CENTRO DE FORMAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO 
 
 
 

 
I 

1. SEXO  
Masculino  Feminino  
 
 
 
2. IDADE  
20-24       25-29      30-34      35-39     40-44      45-49     50-54      mais de 55 
   
 
 
3. HABILITAÇÕES  ACADÉMICAS  
Bacharelato       Licenciatura       Pós-graduação      Mestrado     Doutoramento  
                                               
 
 
4. ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE LECIONA  
Público                     Privado                    Cooperativo  
 
 
 
 
5. SITUAÇÃO PROFISSIONAL                                                                       
Professor Quadro                    Professor Quadro                   Professor                
de Escola                               de Zona Pedagógica                Contratado            
 
 
 
 
6.EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM:  
a. Pré-Escolar   1º Ciclo      2º Ciclo       3º Ciclo       Secundário       Educação Especial 
 
          
  
 b. Outra                   _____________________________________________________                               
 
 
 
7. ANOS DE EXPERIÊNCIA DOCENTE  
                               7-10         11-15             +15 
1-3           4-6         7-25         26-35            36-40 
 

 

Este questionário é anónimo e tem como finalidade a melhoria da 
organização e desenvolvimento das ações de formação 
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II 
 

1. Ordene os três principais motivos de escolha desta ação de formação, 

considerando o 1 o mais  importante e o 3 o menos importante. 

a) 

Progressão na carreira 

Atualização ou aquisição de conhecimentos 

Melhoramento da prática pedagógica 

Troca de experiências entre pares 

Conveniência do local de realização e/ou horário 

b) Outro motivo. Qual?___________________________ 

 

2. Classifique de 1 (Muito Mau) a 5 (Muito Bom) os seguintes itens: 

 

 1 
Insuficiente 
Muito Mau 

 

2 
Regular 

Mau 

3 
Bom 

Razoável 

4 
Muito 
Bom 
Bom 

5 
Excelente 

Muito Bom 

a) Condições de realização: 

 

     

- Divulgação      

- Horário de funcionamento      

- Adequação das instalações      

- Equipamentos/Recursos 
materiais 

     

b) Objetivos: 

 

     

- Adequação dos objetivos à 

prática realizada 

     

c) Metodologia: 

 

     

- Adequação dos conteúdos ao 
tema da ação de formação 

     

- Adequação do método 
utilizado aos objetivos 
propostos 

     

- Sistema de avaliação da 
formação 

     

d) Formador:      

- Comunicação      
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- Domínio científico      

- Relação Formador/Formando      

- Articulação teoria/prática      

- Gestão do tempo      

 

 

 

3. Avalie de uma forma geral a ação de formação: 

1 
Muito Mau 
Insuficiente 

 

2 
Mau 

Regular 
 

3 
Razoável 

Bom 
 

4 
Bom 

Muito Bom 
 

5 
Muito Bom 
Excelente 

 
 

       1                                  2                                 3                               4                               5 
Muito Mau                    Mau                         Razoável                  Bom                    Muito Bom                                
Insuficiente                   Regular                   Bom                  Muito Bom           Excelente 

 
 
 

 
 

 
4. Sugestões de melhoria da ação de formação: 

 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 Obrigação pela sua colaboração! 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

DA AÇÃO DE FORMAÇÃO PELOS FORMADORES 
 

 

 

 

  

TEMA: A prática do coaching na Educação 

I 

1. Que finalidades e objetivos estabeleceu como mais importantes para a ação de 
formação que dinamizou? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II 

1. Dê a sua opinião relativamente a cada uma das afirmações apresentadas em 
seguida: 

AFIMRAÇÕES 
CONCORDO 
COMPLETA

MENTE 
CONCORDO 

NÃO 
CONCORDO/ 

NEM 
DISCORDO

DISCORDO 
DISCORDO 
COMPLETA

MENTE 

OBJETIVOS      
Considero que os objetivos desta 
ação de formação foram atingidos 
pelos alunos 

     

CONTEÚDOS      
Considero que os formandos 
apropriaram-se dos conteúdos 
abordados 

     

Considero que foram abordados 
todos os conteúdos previamente 
estabelecidos 

     

METODOLOGIA      

A metodologia foi adequada aos 
às necessidades dos formandos 

     

““FFaallaannddoo  ccoomm  qquueemm  ffaazz……”” 

CCiicclloo  ddee  SSáábbaaddooss 

De modo a contribuir para a melhoria da organização e desenvolvimento das ações de 
formação solicitamos que avalie a ação de formação que dinamizou respondendo às seguintes 

questões. 
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A metodologia foi adequadas aos 
conteúdos abordados 

     

Consegui terminar a ação de 
formação dentro do tempo 
previsto 

     

RECURSOS 
 

     

Os recursos foram adequados e 
suficientes para o pleno 
desenvolvimento da ação de 
formação 

     

RELAÇÃO FORMADOR/ 
FORMANDO 

     

Estabeleci empatia com os 
formandos 

     

Consegui esclarecer as dúvidas 
dos formandos 

     

Houve espaço de tempo para 
discussão 

     

Ficaram questões por responder 
 

     

Os formandos tiraram proveito da 
ação 

     

 

 

 

 

Sugestões: 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

Obrigação pela sua colaboração! 
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QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO IMPA CTO DA FORMAÇÃO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O centro de formação estabelece como um dos objetivos principais promover e aperfeiçoar 

práticas pedagógicas que contribuem para a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Como indicador de obtenção deste objetivo pretendemos com este questionário identificar qual o 

nivel de impacto da ação de formação “DERRUBAR BARREIRAS. FACILITAR 

PERCURSOS” na prática letiva, no desenvolvimento profissional e na prática institucional dos 

participantes. Solicitamos neste sentido, que preencha este questionário de forma a colaborar para 

a melhoria da nossa oferta formativa. 

Este questionário é de resposta anónima. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

 

A fim de o/a ajudar a recordar a ação de formação a que nos estamos a referir, apresentamos de 

seguida o respetivo programa. 
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I 
1. SEXO  
 
Masculino  Feminino  
 
 
 
2. IDADE  
 
20-24       25-29      30-34      35-39     40-44      45-49     50-54      mais de 55 
   
 
 
3. HABILITAÇÕES  ACADÉMICAS  
 
Bacharelato       Licenciatura        CESE        Complementos      Mestrado     Doutoramento  
                                               
 
 
4. ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM QUE LECIONA  
 
Público                     Privado                    Cooperativo  
 
 
 
5. SITUAÇÃO PROFISSIONAL 
                                                                       
Professor Quadro                    Professor Quadro                   Professor                
de Escola                               de Zona Pedagógica                Contratado            
 
 
 
6. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM:  
 
a. Pré-Escolar   1º Ciclo      2º Ciclo       3º Ciclo       Secundário       Educação Especial 
 
          
                                                                                                                             
 
7. ANOS DE EXPERIÊNCIA DOCENTE  
 
1-3           4-6         7-25         26-35            36 ou mais 
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II 
Motivações para a frequência de formação 

 
1. Assinale com “X” o grau de importância que cada um dos seguintes aspetos teve 

na sua motivação para a frequência da ação de formação “Derrubar Barreiras, 

Facilitar Percursos” 

 

 
Muito 

Importante 
Importante 

Pouco 
Importante 

Nada 
Importante 

Relevância da(s) temática(s) 
para a atividade docente 

    

Interesse pessoal pela(s) 
temática(s) 

    

Necessidade de aprofundar a 
formação na(s) respetiva(s) 
área(s) 

    

Ligação da(s) temática(s) com 
novas medidas recentemente 
introduzidas no sistema 
educativo 

    

Necessidade de obtenção de 
créditos para a progressão na 
carreira 

    

Vontade de melhorar a prática 
profissional 

    

Conhecimento prévio do 
formador 

    

Adesão às metodologias de 
formação propostas 

    

Estratégias de avaliação 
propostas 

    

Originalidade/novidade da(s) 
temática(s) 

    

Outro(s) aspeto(s). Indique 
qual/quais: 
_______________________ 
_______________________ 
 

    

 

 

 

III 
Efeitos/Repercussões da formação 
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1. Assinale com “X” o nível de efeitos/repercussões da ação de formação que 
frequentou: 
 
 

Para a prática letiva 
Impacto 
elevado 

Algum 
impacto 

Pouco 
impacto 

Nenhum 
impacto 

Elaboração e exploração de 
material didático 

    

Organização e planificação do 
trabalho docente 

    

Alteração/melhoria de práticas 
pedagógicas 

    

Alteração/melhoria das suas 
práticas de avaliação 

    

Melhoria dos resultados da 
aprendizagem dos alunos 

    

Aproveitamento dos recursos     
Outros aspetos. Indique quais: 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 

    

 
 

Para o desenvolvimento 
profissional 

Impacto 
elevado

Algum 
impacto

Pouco 
impacto 

Nenhum 
impacto

Aquisição de competências 
relevantes para a prática 
pedagógica 

    

Troca de saberes e de ideias     
Nivel de conhecimentos 
científicos 

    

Nivel de conhecimentos 
pedagógico-didáticos 

    

Sentido de responsabilidade 
profissional 

    

Outros aspetos. Indique quais: 
______________________ 
______________________ 

    

 
 
 
 
 

Para a prática institucional 
Impacto 
elevado 

Algum 
impacto 

Pouco 
impacto 

Nenhum 
impacto 

Não 
aplicável

Modos de trabalhar/interagir 
com os alunos 

     

Modos de trabalhar/intergir 
com os colegas 

     

Atividade como Gestor da      
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Escola 
Atividade como Diretor(a) de 
Turma 

     

Atividade como delegado de 
disciplina 

     

Formas de participação nos 
conselhos de turma/conselhos 
de disciplina/conselhos 
escolares 

     

Criação de projetos inter-
escolas 

     

Criação de projetos 
interdisciplinares 

     

Participação na vida coletiva 
da escola 

     

Desenvolvimento de 
iniciativas de trabalho na 
Escola 

     

Desenvolvimento de 
iniciativas em colaboração 
com instâncias exteriores à 
Escola 

     

Outro(s) aspeto(s). Indique 
qual/quais: 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
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IV 
Valorização dos efeitos da formação 

 
1. Com base nos aspetos explicitados em III (Efeitos/Repercussões da 

formação), indique: 

 

1.1 Até dois aspetos em que considera ter havido maior influência da formação 

na sua prática profissional 

 
1º_________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

 

                  2º_________________________________________________________ 

  _________________________________________________________ 

 
               

1.2 Até dois aspetos em que considera ter havido menor influência da formação 

na sua prática profissional 

 
1º_________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

 

                  2º_________________________________________________________ 

                     _________________________________________________________ 
 

2. Indique, dos temas abordados na ação de formação que frequentou: 
 
2.1 O que considerou mais marcante para si: 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 
2.2 O que considerou menos marcante para si: 

 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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3. Descreve uma situação ou momento da formação que tenha sido 

particularmente marcante para si: 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Obrigação pela sua colaboração! 
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O “ciclo de sábado –falando com quem faz” tem como principais objetivos: 

 

- Desenvolver uma prática reflexiva e de trabalho colaborativo entre os diferentes 

intervenientes no processo educativo das crianças e jovens com NEE. 

- Promover boas práticas de intervenção educativa. 

-Partilhar saberes e experiências no âmbito da planificação, intervenção e avaliação de 

alunos com NEE. 

 

 Os conteúdos da ação foram distribuidos por 5 sessões, um sábado por mês, 

começando em fevereiro e terminando em junho de 2012. 

 Com o intuito de avaliar a satisfação dos formandos relativa à ação de formação 

que frequentaram, foi aplicado um questionário relativo a cada sessão e um questionário 

de avaliação global no final do ciclo sendo o presente relatório referente aos resultados e 

conclusões da sua aplicação. 

 Segue-se numa primeira parte os resultados obtidos com os questionários 

individuais e num segunda parte os resultados obtidos com o questionário final. 

  



3 
 

I 

1º Sessão 

“A prática do coaching na educação” 

 

No dia 11 de fevereiro de 2012 foi realizada a primeira sessão  com o tema “A 

prática do coaching na educação” que deu  inicio ao Ciclo de Sábados a decorrer até ao 

mês de junho.  

 Esta sessão foi dinamizada pela Dra. Dina Adónis, onde 15 dos formandos 

presentes preencheram o questionário de avaliação relativo à sessão, cujos resultados 

são os seguintes: 

 

 Relativamente à primeira questão a) indique até três aspetos que considera que 

foram os mais positivos, os três aspetos positivos mais escolhidos pelos formandos 

foram: dinâmicas de grupo, objetivos, e temas/conteúdos.    

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a) indique até três aspetos que considera 
mais positivos

nº total de
respostas por
item
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Relativamente á segunda questão b) Indique até três aspetos que considera que 

deveriam ser melhorados em ações futuras, os três aspetos a melhorar mais escolhidos 

pelos formandos foram: recursos, instalações e (por número equivalente de resposta) 

estratégias, e métodos. 

 

 

 

A única sugestão apresentada pelos formandos refere-se ao alargamento do 

horário das ações de formação. 

 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

b) Indique até três aspetos que considera que 
deveriam ser melhorados em ações futuras

nº total de respostas
por item
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2º Sessão 

“REDEinclusão – funcionalidades e utilização” 

 

No dia 10 de março de 2012 foi realizada a segunda sessão  com o tema 

“REDEinclusão – funcionalidades e utilização” do Ciclo de Sábados. 

 Esta sessão foi dinamizada pela Dra. Ana Bénard da Costa e estiveram presentes  

24 formandos que preencheram o questionário de avaliação relativo à sessão, cujos 

resultados são os seguintes: 

Relativamente à primeira questão a) indique até três aspetos que considera que 

foram os mais positivos, os três aspetos positivos mais referênciados pelos formandos 

foram: temas/conteúdos, ação do formador, e objetivos. 

 

 

 

 

 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

a) indique até três aspetos que considera 
mais positivos

nº total de
respostas por item
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Relativamente á segunda questão b) Indique até três aspetos que considera que 

deveriam ser melhorados em ações futuras, os três aspetos a melhorar mais 

referênciados pelos formandos foram: instalações, horário, e estratégias. 

 

 

 

 

 

Como sugestões de melhoria os formandos referiram ainda o alargamento do 

hórário de funcionamento das ações de formação, a promoção de mais discussão entre 

os grupos formados nas dinâmicas propostas durante as sessões, e a introdução dos 

orgãos executivos das escola como público-alvo destas ações de formação. 

 

 

 

 

 

0

1
2

3
4
5

6
7

8
9

b) Indique até três aspetos que considera que 
deveriam ser melhorados em ações futuras

nº total de
respostas por item
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3º e 4º Sessão  

Comunicação não verbal e a intervenção com crianças com 
Necessidades Educativas Especiais 

 

Nos dias 21 de abril e 12 de maio de 2012 foram realizadas a terceira e quarta 

sessão com o tema “Comunicação não verbal e a intervenção com crianças com 

Necessidades Educativas Especiais” do Ciclo de Sábados. 

 Estas duas sessões foram dinamizadas pelo Dr. Joaquim Colôa onde 14 dos 

formandos presentes preencheram o questionário de avaliação relativo à sessão, cujos 

resultados são os seguintes: 

Relativamente à primeira questão a) indique três aspetos que considera que 

foram os mais positivos, os três aspetos positivos mais referênciados pelos formandos 

foram: temas/conteúdos, dinâmica do grupo, e ação do formador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) indique até três aspetos que considera mais 
positivos 
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b) Indique até três aspetos que considera que 
deveriam ser melhorados em ações futuras

nº total de
respostas por item

Relativamente á segunda questão b) Indique até três aspetos que considera que 

deveriam ser melhorados em ações futuras, os três aspetos a melhorar mais 

referênciados pelos formandos foram: instalações, métodos, recursos e horário. 
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5º Sessão 

Perturbações do Sono nas problemáticas das 
Necessidades Educativas Especiais 

 

No dia 9 de junho de 2012 foi realizada a quinta e última sessão designada ao 

tema “Perturbações do Sono nas problemáticas das Necessidades Educativas Especiais” 

do Ciclo de Sábados. 

 Esta sessão foi dinamizada pela Dr. Mafalda Leitão e estiveram presentes 16 

formandos que preencheram o questionário de avaliação relativo à sessão, cujos 

resultados são os seguintes: 

Relativamente à primeira questão a) indique três aspetos que considera que 

foram os mais positivos, os três aspetos positivos mais referênciados pelos formandos 

foram: temas/conteúdos, finalidades e objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) indique até três aspetos que considera mais 
positivos 
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b) Indique até três aspetos que considera que 
deveriam ser melhorados em ações futuras

nº total de
respostas por item

Relativamente á segunda questão b) Indique até três aspetos que considera que 

deveriam ser melhorados em ações futuras, os três aspetos a melhorar mais 

referênciados pelos formandos foram: horário, instalações e dinâmica de grupo. 

 

 

 

A única sugestão apresentada pelos formandos refere-se à promoção deste tipo 

de sessões junto das comunidades educativas. 
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 Dos resultados obtidos com aplicação dos questionários por sessão conclui-se 

que relativamente aos aspetos positivos o item temas/conteúdos foi o que se manteve 

como mais positivo ao longo das sessões seguindo-se o item objetivos e seguidamente o 

item finalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos aspetos a melhorar os itens mais evidenciados foram: 

horário; instalações, seguidamente o item recursos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetos positivos 

Aspetos a melhorar 
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sexo

feminino

masculino
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IDADE

nº total de respostas

II 

Caracterização dos formandos  

 Responderam ao questionário final de avaliação da satisfação 21 formandos 

dos quais 20 são do sexo feminino e 1 do sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 Os formandos têm idades compreendidas entre os 25 e 50 anos sendo que 

no universo dos formandos a faixa etária entre [50-54] é a que apresenta maior 

prevalência com uma percentagem de 33,3%.. 
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Habilitações Académicas

nº total de respostas
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ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE 
LECCIONA 

nº total de respostas

 Relativamente ao nível académico 66,6% dos formandos obtem o grau pós-

graduação, 19% o grau de mestrado e 14,2% o grau de licenciatura.  

 

Conclui-se que 100% dos formandos lecionam em estabelecimentos de ensino 

público. 
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EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE EM: 

nº total de respostas

 A situação profissional dos formandos da ação de formação situa-se entre as 

categoria de professor de quadro de escola com 57,14% e professor contratado com 

42,85% dos formandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Do universo de formandos, 71,42% encontra-se na área da educação especial 

existindo um menor prevalência nos 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário 
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[1‐3] [4‐6] [7‐10] [11‐15] mais de 15

ANOS DE EXPERIÊNCIA DOCENTE 

nº total de respostas

Relativamente aos anos de experiência docente, no universo dos formandos a 

categoria mais de 15 anos é a que apresenta maior prevalência com uma percentagem de 

cerca de 62%.  

 

 

Motivos para a escolha da ação de formação 

 Foi solicitado que de entre cinco motivos de participação que fossem escolhidos 

os três mais importantes sendo o 1 o menos importantes e o 3 o mais importantes:  

Itens Progressão na 
Carreira 

Atualização ou 
Aquisição de 

conhecimentos 

Melhoramento 
da prática 
pedagógica 

Troca de 
experiência entre 

pares 

Conveniência 
do local de 

realização e/ou 
horário 

1  8 0 0 1 2
2 1 3 2 4 1
3 3 10 16 9 3
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 Relativamente ao item divulgação, 28,5% formandos considerou Bom, 52,4% 

considerou Muito Bom e 19%  considerou Excelente, obtendo um média final de 4 

pontos (Muito Bom). 

 O horário de funcionamento foi considerado por 23,8% dos formandos como 

Bom, 61,9% como Muito Bom e 14,3% como Excelente, obtendo uma média final de 4 

pontos (Muito Bom). 

 A adequação das instalações à implementação da ação de formação foi 

considerado por 33,3% dos formandos como Bom, 52,4% como Muito Bom e  14,3% 

como Excelente, obtendo um média final de 4 pontos (Muito Bom). 

 Os equipamentos e recursos materiais utilizados durante a ação de formação 

foram considerados por 47,6% dos formandos como Bom, 38,1% como Muito Bom e 

14,3% Excelente obtendo uma média final de 4 valores (Muito Bom).  

 

Adequação dos objetivos à prática realizada 

 

 

 Relativamente ao item adequação dos objetivos à prática realizada, 19% dos 

formandos consideraram uma boa adequação, 52,4% consideraram uma muito boa 

adequação e 28,6% consideraram uma excelente adequação à prática realizada, obtendo 

uma média de 4 pontos (MuitoBom). 

 

 

 

 

 

Item

Adequação dos objetivos à prática 
realizada 

 
Freq  Perc  

1 - Muito Fraco 0 0 
2 - Fraco 0 0 
3 - Bom 4 19.0% 
4 - Muito Bom  11 52.4% 
5 - Excelente 6 28.6% 

Média 4  
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Metodologia 

Item 

Adequação dos 
conteúdos ao tema da 

ação de formação 

Adequação do método 
utilizado aos objetivos 

propostos 

Sistema de 
avaliação da 

formação 
Freq Perc Freq Perc Freq Prec 

1 - Muito 
Fraco 

0 0 0 0 0 0

2 - Fraco 0 0 0 0 0 0
3 - Bom 5 23.8% 5 23.8% 7 33.3%
4 - Muito Bom  10 47.6% 12 57.1% 10 47.6%
5 - Excelente 6 28.6% 4 19.0% 4 19.0%

Média 4 4 4

 

 A metodologia utilizada na implementação da ação foi igualmente avaliada 

pelos formandos. Neste sentido, relativamente ao item adequação dos conteúdos ao 

tema da ação de formação foi considerada por 23,8% por formandos como boa, 47,6% 

muito boa e 28,6% como excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

A adequação do método utilizado aos objetivos propostos foi considerado por 

23,8% dos formandos como boa, 57,1% como muito boa e 19,0% como excelente, 

obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

O último item avalia o sistema de avaliação da formação que foi considerado 

por 33,3% dos formandos como Bom, 47,6% como Muito Bom e 19,0% como 

Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

 

Formadores 

Itens 
 

Comunicação 
 

Domínio 
Científico 

Relação 
Formador/Formando 

Gestão do 
Tempo 

Freq Perc Freq Perc Freq Perc Freq Perc 

1 - Muito Fraco 0 0 0 0  0 
2 - Fraco 0 0 0 0  0 
3 - Bom 3 14.3% 2 9.5% 2 9.5% 5 23.8%
4 - Muito Bom  11 52.4% 10 47.6% 10 47.6% 11 52.4%
5 - Excelente 7 33.3% 9 42.9% 9 42.9% 5 23.8%

Média 4 4 4  4
 

 Os dinamizadores das ações de formação foram avaliados pelos formandos em 4 

aspetos: 
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 Relativamente à Comunicação, 14,2% dos formandos consideraram boa, 52,3% 

muito boa, e 33,3% Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

 No que diz respeito ao Domínio Científico, 9,5% dos formandos consideram 

bom, 47,6% muito bom, 42,8% excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito 

Bom). 

 A relação formador/formando foi sentida por 9,5% dos formandos como boa, 

47,6% como muito boa e 42,8% como excelente, obtendo uma média final de 4 pontos 

(Muito Bom). 

 Relativamente à capacidade do formador de gestão do tempo, foi considerada 

por 23,8% dos formandos como bom, 52,3% como muito bom e 23,8% como excelente, 

obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 

 

Avaliação geral da ação de formação 

 

 

 

Relativamente à avaliação geral da ação de formação, 14,2% dos formandos 

considerou Bom, 57,1% dos formandos considerou Muito Bom e 28,5% considerou 

Excelente, obtendo uma média final de 4 pontos (Muito Bom). 
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Sugestões de Melhoria 

 Como sugestões de melhoria os formandos referiram o cinco aspetos que 

resultam em seis categorias diferentes: 

Promoção de ações de formação: 

 “No próximo ano letivo tenhamos mais formações nos mesmo moldes que este” 

Divulgação da ação de formação: 

 “Melhorar a divulgação do evento” 

Público-alvo: 

 “Poder alargar-se a outros agentes educativos” 

Materiais: 

 “Ser realizado no final uma compilação de todos os materiais usados/fornecidos 

pelos formadores” 

Modalidades das ações de formação: 

 “Workshops (vertente mais prática)” 

Temas das ações de formação: 

 “Autismo; dificuldades de aprendizagem da leitura e escrita” 
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Foi concedida a acreditação da ação de formação “Ciclo de Sábados: Falando 

com quem faz” pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (CCPFC), 

para que deste modo produza os efeitos previstos no Regime Jurídico da Formação 

Contínua de Professores, relevando para efeitos de progressão da carreira de Professores 

e Educadores. Os professores e educadores que quiserem usufruir deste benefício terão 

de garantir a sua presença em, pelo menos, três quintos do total das horas e a elaboração 

de uma Relatório Reflexivo. 

A ação de formação foi acreditado com 15 horas, 0,6 créditos (3 horas cada 

sábado), para todos os docentes/educadores através do Processo CCPFC/ACC-69213/12 

 

Relatório Reflexivo 

Dos quatro temas relativos aos cinco sábados onde foi realizada a ação de formação, é 

pedido um relatório reflexivo de apenas um tema à escolha do formando. 

 
TEMAS:  

• A prática do coaching na educação 
• REDEinclusão – Funcionalidades e utilização 
• A comunicação não verbal e a intervenção com crianças com N.E.E 
• Perturbações do sono nas problemáticas das N.E.E 

 
Critérios de Avaliação do Relatório 
 
- Estrutura 

 7000 a 12000 caracteres (com espaços, incluindo caixas de texto, notas de 
rodapé e de fim). 

 Papel: tamanho A4  
 Margem superior e inferior com 2,5 cm  
 Margem esquerda e direita com 3,0 cm  
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12  
 Espaçamento entre linhas: 1,5  
 Alinhamento: justificado  
 As páginas deverão ser numeradas a partir da segunda página, com os números 

situando-se no final da página e à direita. 
 Correção ortográfica e semântica  
 

- Organização 
 Apresentação global 
 Reflexão sobre a organização e temáticas abordadas  
 Considerações finais (apreciação global; relevância das temáticas abordadas; 

impacto na prática pedagógica e na formação pessoal)  
 Sugestões 



 

 

- Clareza de Conteúdo 

- Reflexão 

 
 
3. Enviar o relatório para o email do Congresso: 
 
congressospinandee@gmail.com até (...), identificando devidamente o assunto e o 
anexo do email. 

 

Participação  

Os professores e educadores terão que garantir, pelo menos, 60% (três quintos) do total 

das horas da ação de formação. No caso de participação em 80% do total das horas, o 

formando será beneficiado em mais 10% na nota final e no caso de participação em 

100% o formando será beneficiado em mais 20% na nota final. 

 

 

 

 



O Centro de Formação Pró-Inclusão - Associação Nacional de Docentes de Ensino Especial certifica que

________________________________________________________________________________ concluiu o curso de formação “Ciclo

de Sábados - Falando com quem faz” acreditado pelo CCPFC com o registo CCPFC/ACC-69213/12, com __________________

valores, que decorreu de fevereiro a junho de 2012 no Instituto Piaget em Almada, com duração de 15 horas correspondentes a 0,6

créditos.

A Diretora

_____________________________
Isabel Lopes

Certificado

Ciclo de Sábados

Conteúdos Programáticos:
• A prática do coaching na educação
• REDEinclusão – Funcionalidades e utilização
• A comunicação não verbal e a intervenção com crianças com N.E.E
• Perturbações do sono nas problemáticas das N.E.E



Certifica-se que ________________________________________________________________________________ participou na

sessão do ciclo de sábados “Falando com quem faz” com o tema ________________________________________________

organizado pelo Centro de Formação da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, que se realizou na

_________________________________________, no dia ___ de __________ de 2012.

A Diretora

_______________________

Isabel Lopes

Certificado de Participação

Ciclo de Sábados



Certifica-se que Dr. David Rodrigues participou, na condição formador, na sessão do Ciclo de Sábados

denominado “Falando com quem faz” com a temática REDEinclusão – Funcionalidades e Utilização, organizado pelo

Centro de Formação da Pró-Inclusão Associação Nacional de Docentes de Educação Especial que decorreu no dia 10 de

Março de 2012.

Certificado de Fomador

Ciclo de Sábados

A diretora

____________________________

Isabel Lopes
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FASES/ 
ETAPAS 

ATIVIDADES 
PRINCIPAIS 

TAREFAS E OBJETIVOS  CALENDARIZAÇÃO 

SET  OUT  NOV  DEZ  JAN  FEV MAR  ABR  MAIO  JUN  JUL AG  SET  OUT 

1. Escolha do 
local de 
estágio 
 
 
 
 
 

1.1 Visita ao 
Local 

1.1.1 Conciliação de 
objetivos entre 
estagiário e a instituição
Objetivo: Perceber a 
pertinência da escolha 
do local para os 
objetivos do estágio 
 


 

                         

2. Diagnóstico 
 
 

2.1 
Caracterização 
da instituição 

2.1.1 Integração na 
rotina da instituição 
Objetivo: Conhecer a 
estrutura e a dinâmica 
da instituição 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 

                     

2.1.2 Análise de 
documental 
Objetivo: Conhecer a 
história da instituição; 
Perceber quais os 
planos para projetos 
futuros; 
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2.1.3 Levantamento de 
necessidades 
Objetivo:  Identificar as 
necessidades da 
instituição no âmbito de 
projetos de formação 
contínua 
 

  
 


 




                   

2.1.4 Entrevista ao 
diretor da Pin‐ANDEE 
Objetivos: 
complementar as 
informação recolhida 
pela análise 
documental; 
conhecer as 
representações do 
diretor da PIN‐ANDEE 
sobre a própria 
Associação e a gestão 
da formação contínua 
nela desenvolvida 

          


 

2.1.5 Análise de 
conteúdo da entrevista 
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3. Intervenção  3.1 
Participação 
no II 
Congresso 
Internacional 
“Derrubar 
Barreiras, 
Facilitar 
Percursos” 
 

3.1.1 Participação da 
comissão organizadora 
na Universidade 
Portucalense, no Porto. 
 Objetivos: contabilizar 
as horas presenciais de 
cada formando durante 
o congresso; 
Informar os formandos 
das normas de 
avaliação;  

  
 

     

 
 

3.1.2 Avaliação dos 
relatórios individuais 
Objetivos: Estabelecer 
critérios de avaliação; 
Receber e corrigir os 
relátorios individuais; 
Atribuir nota final a 
cada formando. 
 

    
 



 
 

 
 

3.1.3 Elaboração dos 
certificados 
Objetivo: certificar os 
formandos da ação de 
formação 

         
 

 
 

3.2 
Avaliação da 
ação de 
formação 
“Ciclo de 
sábados – 
Falando com 
quem faz”: 

3.2.1 Construção dos 
questionário de 
avaliação  da satisfação 
especificos para cada 
sessão  
Objetivo: recolher 
informação relativa a 
cada sessão 
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construção 
dos 
instrumentos 
 
 
 
 

3.2.2 Construção 
Questionário  
de auto avaliação aos 
formadores; 
Objetivo: recolher 
informação geral 
relativa a ação de 
formação 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
   

 

3.2.3 Construção do 
questionário de 
avaliação geral da ação 
de formação 
Objetivo: recolher 
informação sobre a 
opinião dos formadores 
relativa a ação de 
formação que 
dinamizaram 

          


 

3.3 Aplicação 
dos 
questionários 
 
 

3.3.1 Aplicação dos 
questionários de 
satisfação aos 
formandos e de 
autoavaliação aos 
formadores na ação de 
formação “Ciclo de 
sábados: Falando com 
quem faz – a prática do 
coaching na Educação” 

          
 
  

3.3.2 Aplicação do 
questionário de 
avaliação da formação 
pelo formador da 
sessão 
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3.3.3 Aplicação dos 
questionários de 
satisfação aos 
formandos e de 
autoavaliação aos 
formadores na ação de 
formação “Ciclo de 
sábados: Falando com 
quem faz – 
Redeinclusão – 
funcionalidades e 
utilização” 

         

  


 

3.3.4 Aplicação do 
questionário de 
avaliação da formação 
pelo formador da 
sessão 

         

  


 

3.3.5 Aplicação do 
questionário de 
satisfação aos 
formandos e de 
autoavaliação aos 
formadores na ação de 
formação “Ciclo de 
sábados: Falando com 
quem faz – A 
comunicação não verbal 
e a intervenção com 
crianças com NEE” 

             

3.3.6 Aplicação do 
questionário de 
avaliação da formação 
pelo formador da 
sessão 
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3.3.7 Aplicação do 
questionário de 
satisfação aos 
formandos e de 
autoavaliação aos 
formadores na ação de 
formação “Ciclo de 
sábados: Falando com 
quem faz – A 
comunicação não verbal 
e a intervenção com 
crianças com NEE 
(continuação)” 

          
 

 

3.3.8 Aplicação do 
questionário de 
avaliação da formação 
pelo formador da 
sessão 

          
 

 

3.3.9 Aplicação do 
questionário de 
satisfação aos 
formandos e de 
autoavaliação aos 
formadores na ação de 
formação “Ciclo de 
sábados: Falando com 
quem faz – 
Perturbações do sono 
nas problemáticas das 
NEE” 

          


 

3.3.10 Aplicação do 
questionário de 
avaliação da formação 
pelo formador da 
sessão 
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3.3.11 Aplicação do 
questionário de 
avaliação geral dos 
formandos sobre a ação 
de formação “Ciclo de 
Sábados: falando com 
quem faz” 

          


 

3.4 Avaliação 
do impacto da 
ação de 
formação “II 
Congresso 
Internacional 
“Derrubar 
Barreiras, 
Facilitar 
Percursos”” 
 
 
 
 

3.4.1 Construção do 
instrumento de 
avaliação – questionário
Objetivo: identificar o 
impacto da formação 
em três aspeto 
diferentes:  
desenvolvimento 
pessoal; 
desenvolvimento 
profissional; 
desenvolvimento 
institucional 
 

         
 

 

3.4.2 Envio dos 
questionários sobre a 
avaliação do impacto 
aos formandos da ação 
de formação “Derrubar 
barreiras. Facilitar 
percursos” 
 

          

 

 

3.5 Entrevista 
com a diretora 
do centro de 
formação 

3.5.1 Elaboração do 
guião de entrevista 
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ALMADAFOR
MA 
 
 

3.5.2 Realização da 
entrevista 
Objetivo: Conhecer a 
dinâmica e estrutura do 
centro de formação 

          
 

 

4 – Análise dos 
dados 

4.1  
Ação de 
formação 
“Ciclo de 
estudos – 
Falando com 
quem faz” 

4.1.1 Análise dos dados 
dos questionários 
especificos para cada 
sessão 
 

                  
 

       

4.1.2 Análise dos dados 
relativos aos 
questionário de 
avaliação da ação pelos 
formadores 

                  


       

4.1.2 Análise dos dados 
relativos ao 
questionário de 
avaliação geral da ação 
de formação 
 

                  
 

       

4.1.2 Elaboração do 
relatório de avaliação 
da ação para a direção 
do centro de formação 
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4.2 
Ação de 
formação 
“II congresso 
internacional: 
Derrubar 
Barreiras, 
Facilitar 
Percursos” 
 

4.2.1 
Análise dos dados 
relativos ao 
questionario de 
avaliação do impacto 
 

                  

 

       

4.3 
Entrevista à 
diretora do 
centro de 
formação 
ALAMDAFOR
MA 
 

4.3.1 Análise de 
conteúdo da entrevista 

                
 

         

 

                  ‐ DATA PREVISTA               – DATA DE REALIZAÇÃO                            ‐  TAREFAS NÃO REALIZADAS 
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