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INTRODUÇÃO 

           O presente trabalho enquadra-se no contexto académico do 

Curso de Mestrado em Ciências da Educação, na área de 

especialização – Formação de Professores. 

            Foi escolhida a modalidade de Estágio profissional no 

segundo ano do curso, A realização deste estágio teve lugar na 

Associação de Profissionais de Educação de Infância, onde existe um 

Centro de Formação de Educadores, O principal trabalho consistiu na 

análise de dispositivos de avaliação da formação contínua de 

professores, Pela sua importância e impacto. A avaliação representa 

um enorme desafio para os diferentes actores (formadores, 

formandos e formação). 

            Com o presente relatório procurarei, apresentar o modo 

como compreendi o processo de avaliação de um centro de formação 

contínua. Foram definidos os seguintes objectivos gerais para este 

trabalho: 

- Conhecer o processo de avaliação do centro. 

- Identificar os critérios usados na avaliação. 

- Comparar os resultados obtidos numa acção de Formação 

sobre tecnologias da informação e comunicação que foi realizada em 

três anos sucessivos (2006/2007/2008), com a avaliação interna feita 

pela directora.  

Este relatório final irá desenvolver-se em 6 partes distintas: 

       1. A primeira parte refere o contexto do estágio: caracterização 

da APEI.  

       2. A segunda parte refere a fundamentação teórica, onde 

apresento uma breve abordagem de três temáticas: o conceito de 

avaliação, razões para se avaliar a formação, objectos da avaliação 

da formação. 

      3. Na terceira parte abordar-se-á a Formação Contínua de 

Professores e suas Modalidades. 

      4. A quarta parte refere-se à metodologia utilizada.  
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      5. Resultados do trabalho feito sobre avaliação. 

     6. Outros trabalhos feitos no centro de formação da APEI. 

     7. Reflexão final sobre o trabalho desenvolvido. 

 

1- Caracterização APEI 

A Instituição APEI é organização de actividades de informação e 

formação dirigidas aos profissionais de educação de  infância.  

Ao longo dos anos, sendo 25 anos, a APEI tem-se também 

destacado na participação e intervenção política e social junto 

dos parceiros institucionais nacionais e estrangeiros, fazendo 

dessa intervenção uma das suas áreas prioritárias. 

São actualmente Órgãos Sociais da APEI, os seguintes 

elementos: 

Educadoras destacadas com funções técnicas pedagógicas: 

Isabel Tomásio Correia 

Isabel Gerardo 

Os temas e as modalidades de formação e o plano de formação 

procura dar resposta, às necessidades sentidas por todos os 

Profissionais de Educação - Educadores de Infância, Professores 

dos vários níveis de ensino, Auxiliares/Assistentes de Acção 

Educativa, Animadores - e pelos Pais/Famílias.  Salienta-se 

que, até à presente data, o conhecimento sobre o 

financiamento da formação contínua é escasso; sabe-se, 

apenas, que a estrutura que irá financiar a formação contínua 

de Pessoal Docente e não docente é o Quadro de Referência 

Estratégica Nacional – Programa Operacional do Potencial 

Humano (QREN – POPH).  Todavia,  sobre as data 

de candidatura ao respectivo financiamento aguarda-se 

informação.  Para 2008 tentam contornar os constrangimentos 

de ordem financeira, promovendo à semelhança do ano 
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transacto, acções de formação não financiadas, acreditadas e 

não acreditadas pelo Conselho Científico Pedagógico da 

Formação Contínua de Docentes (CCPFC). A APEI está neste 

momento a desenvolver uma plataforma informática que 

deverá permitir a inscrição "on-line" de novos associados. No 

entanto, esse esforço passa por alterar também os sistemas 

informáticos que, neste momento, suportam as bases de dados 

de que a APEI faz uso, processo esse que é demorado e de 

difícil efectivação. 

Nesse sentido, por enquanto, disponibilizam uma ficha de 

inscrição que poderá ser impressa, preenchida e enviada por 

fax ou correio tradicional, certos que, num breve espaço de 

tempo recebe a inscrição via correio electrónico.  

De 1982 a 1990, as ações de Formação Contínua de Professores 

concedeu ao Centro de Formação da APEI acreditação, como entidade 

formadora, em 1993 e em 1997 foi financiado no âmbito do 

programa foco.formação caracterizavam-se por ser de curta duração 

na modalidade de conferências, seminários e ciclos com uma duração 

entre as 2 e as 10 horas de formação. Neste periodo, e pela consulta 

do arquivo existente, foram abrangidas 1998 formandos. Contudo os 

registros encontram-se incompletos deram falta do número de 

participantes, por exemplo, nas conferências. Em 1990, o grupo 

sentiu necessidade de iniciar formação que contemplassem um maior 

número de horas de formação e possibilitassem um tratamento mais 

aprofundado e especializado dos temas (12h, 20h ou 30 horas). 

Em 1993, ano da acreditação da APEI como entidade formadora, 

verificou-se a organização de acções de formação de mais longa 

duração, entre as 20 e as 66 horas, pois o grupo da formação sentia 

a necessidade, conforme relatórios da altura, “de aprofundar os 

temas”. 
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As temáticas abrangiam a àrea da psicologia, das expressões, 

registro e observação, literatura e meios audivisuais. De salientar o 

período entre 1990, 1992 em que se realizaram 12 acções de 

Formação a nível da iniciação à utilização do computador. Também se 

celebrou em 1990 um protocolo de colaboração com a faculdade de 

Motricidade Humana, para a realização do Curso de Motricidade 

Infantil, entre 1990 e 1993. Este curso era constituído por 5 níveis, 

cada um destes com 4 módulos e cada módulo com 5 h0ras. Este 

curso foi frequentado por dois grupos em cerca de 25 formandas 

cada. 

A partir de 1997 até 2005 o Centro de Formação foi financiado pela 

união Europeia e pelo Estado Português, pelo que o arquivo passa, a 

partir então, a ser informatizado permitindo-nos recolher informação 

mais detalhadas e organizada. 

Analisando o número de formandos aprovados, não aprovados e 

desistentes neste período de tempo, podendo dizer que foram 

aprovados 2131 formandos. Verifica-se um aumento significativo dos 

formandos aprovados no ano de 1998 e 2002. 1999 Foi o ano em que 

se verificou maior número de formandos não aprovados, em 2005 foi 

o ano que mais se verificou formandos desistentes e em fazendo uma 

análise por turmas realizadas por região, foi verificado que a região 

de Lisboa e Vale do Tejo e a região Centro foram as regiões onde, em 

qualquer ano, mais turmas se realizaram, à excepção do ano de 1999 

em que não se realizou nenhuma turma do centro. O Algarve é a 

região onde menos turmas se realizaram. 

Em 2002 houve um aumento significativo de turmas realizadas no 

Alantejo comparativa aos outros anos (4 turmas). 

Foi verificado um aumento significativo de turmas no Centro em 2004 

e 2005 e no Norte realizaram-se 3 turmas em 2005. 

No total, a nível nacional, realizaram-se neste período 118 turmas de 

formação. 
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Com prevalência para os cursos de formação, houve 

progressivamente a inclusão de acções na modalidade de oficina e de 

círculo de estudos, Neste intervalo de tempo realizaram-se 115 

acções de formação, três as acções com 2 turmas. 

As acções inscreveram-se em todas as áreas. Assim, inscreveram-se 

na área das Ciências da Especialidade, nomeadamente a literatura 

para crianças; na área das Ciências da Educação, nomeadamente a 

Avaliação, a Educação em Creche, a Educação Especial a organização 

do sistema Educativo, a psicologia da Educação e a teoria Curricular; 

na àrea da prática e Investigação Pedagógica e Didáctica, 

nomeadamente a concepção e Organzação de Projectos Educativos, a 

metodologia e Didática do português, a sensibilização à Educação 

Especial, as Tecnologias Educativas e a Organização de Bibliotecas 

Escolares e na Área de Formação Pessoal, Deontológia e Sócio 

Cultura, nomeadamente a Educação Ambiental, a Educação para a 

saúde e a Educação para a Arte. 

Posso concluir que a APEI desenvolveu, desde a sua criação, uma 

forte actividade ligada á formação Contínua dos educadores de 

infãncia e tem contribuído, ao longo dos anos, para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional pela actualização dos seus 

conhecimentos da reflexão e inovação das suas práticas. 

Ao fazer o balanço deste trabalho desenvolvimento, bem como dos 

resultados alcançados, com base, essencialmente, em dados 

recolhidos nos inquéritos que o Centro de Formação usualmente 

utiliza para recolha de informação, permitindo a todos os Associados 

e leitores um olhar estatístico sobre os dados da formação realizada. 

Números são núneros. Muitas vezes é necessário ler para além deles, 

desocultando, através de indicadores vários, o que verdadeiramente 

nos interessa. Tentando, sempre que possível, fazer esse exercício, 

sendo certo que nos é difícil manter o distanciamento necessário, por 

sermos actores interessados e comprometidos no próprio processo. 
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Antes de mais, poderá referir-se que, no essencial, o plano no 

período em análise foi executado na sua quase totalidade, sendo 

conveniente (re) lembrar que a planificação da formação é feita por 

ano civil e não por ano lectivo. Não obstante, no início de um novo 

ano escolar, considerando pertinente dar a conhecer a dinâmica 

formativa no ano transacto. 

Colocando ao alcance dos profissionais de educação uma oferta 

formativa diversificada, tendo a mesma sido validada e reconhecida 

pelo número significativa de profissionais que aderiram.  

 Os resultados a seguir apresentados traduzem a globalidade da 

actividade formativa desenvolvida entre Setembro de 2006 e Agosto 

de 2007. 

O plano foi constituido por acções de formação financiadas pelo 

programa PRODEP III e por acções não financiadas; incluiu a acções 

acreditadas pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação e 

Contínua – CCPFC e por acções não acreditadas. 

Contatando que a maior percentagem de acções executadas recai 

sobre formação não financiada pelo PRODEP III e não acreditada pelo 

CCPFC, que leva a inferir que os formandos que frequentaram as 

acções de formação não tiveram necessidade de créditos para 

progressão na carreira. 

O Centro de formação tem âmbito nacional, pelo quer tem vindo a 

desenvolver esforços, no sentido de dinamizar formação em todas as 

regiões. 

Contata-se que os formandos não associados o têm uma maior 

representatividade, o que muito apraz, pois é um indicador de que 

estão a conseguir ao encontro de novos públicos, e por consequente 

a “captar” novos associados. 

 A formação realizada abrangeu todos os níveis de educação e ensino 

(Educação pré-escolar, 1º,2º,3º Ciclo do Ensino Básico e Secundário) 

levando a que um número cada vez maior e mais diversificado de 



 7 

profissionais se identifiquem e frequentem as acções propostas pelo 

Centro de Formação da APEI.  

A formação realizada também abrangeu pessoal Não Docente 

(Auxiliares de Acção Educativa), que com grande empenho da 

Direcção da Associação, teve possibilidade de frequentar formação 

neste Centro. Pena que os cortes financeiros não tenha permitido 

dinamizar acções financiadas junto deste público.  

Regozija-me registrar a consolidação da imagem deste Centro de 

Formação junto do Pessoal Docente e que se tem vindo alargar, de 

forma crescente ao Pessoal Não Docente 

Gostaria ainda de salientar o elevado grau de satisfação final dos 

formandos, o reconhecimento de elevado potencial de aplicabilidade 

dos conteúdos da formação na actividade de cada participante e de 

seu possível contributo para a melhoria da qualidade da intervenção 

educativa, nos contextos de trabalho onde os formandos 

desenvolvem a sua acção.  

 

2 – Fundamentação Teórica   

         Em consonância com a problemática principal do trabalho 

“Avaliação da Formação Contínua de Professores”, o objectivo central 

desta primeira parte é apresentar uma base teórica ao 

desenvolvimento deste trabalho, no sentido de melhor compreender e 

enquadrar esta temática. Dada a grande complexidade do fenómeno 

com consequências relevantes no domínio da formação que envolve 

os conceitos de Avaliação e de Formação Contínua de Professores foi 

necessário consultar os trabalhos de vários autores que, ao longo das 

últimas décadas, se têm debruçado sobre esta problemática. 

 

O conceito da avaliação  

         A primeira dificuldade quando falamos em “avaliar a qualidade 

da formação” decorre da indefinição e até ambiguidade de cada um 

dos conceitos envolvidos nesta expressão. A avaliação engloba um 
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conjunto de operações inter-relacionadas que permitem determinar a 

existência ou não da qualidade visada. Como tal, torna-se 

imprescindível clarificar o conceito e os pressupostos. Podemos 

conceber a avaliação como uma simples técnica que implica uma 

instrumentação mais ou menos sofisticada que, como sublinha 

Lecointe (1993) citado por M.Estrela (1999), “põe entre parêntises as 

lógicas reais e os conflitos de poder ou uma avaliação em que a 

técnica se subordina a uma concepção ético-política da avaliação, 

remetendo para referenciais e relações de poder, que deveriam ser 

explicitados, para que o juízo de valor não surja como subjectivo e 

“arbitrário”.  

          Assim sendo, a avaliação corresponde a uma actividade de 

análise muito precisa e profunda, em que as conclusões a que se vai 

chegando são acompanhadas de juízos de valor. Esses juízos são 

uma consequência de análises, de sínteses e de comparações 

associadas às experiências individuais. Por isso, a avaliação requer 

um elevado grau de abstracção. Por outro lado, a avaliação engloba 

um juízo da realidade que diz respeito ao referido e um juízo de valor 

que surge do confronto entre o referente (cuja escolha já implica um 

juízo de valor) e o referido.  

          Hadji (1994:31) define avaliação como “acto pelo qual se 

formula um juízo de «valor» incidindo num objecto determinado 

(indivíduo, situação, acção, projecto, etc.) por meio de um confronto 

entre duas séries de dados que são postos em relação”. Neste caso, 

os dados em causa são, em parte, de ordem factual, referentes ao 

objecto real por avaliar e, por outra parte, são de ordem do ideal, 

relacionado com as expectativas ou intenções do sujeito. Tendo em 

consideração, que no quotidiano das pessoas emitem-se muitos 

juízos de valor causados pela multiplicidade de actividades, torna-se 

necessário delinear com objectividade o campo ou contexto, no qual 

se vai realizar a avaliação. Neste caso, refere-se o campo da 

avaliação pedagógica pelo facto de tratar, “... Dos indivíduos em 
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situação de aprendizagem e que são considerados, quer na 

globalidade da sua pessoa, quer sob um ângulo de uma dimensão 

particular (capacidade ou competências), quer ainda, pelos seus 

trabalhos ou produtos” (Hadji, 1994:28). 

         Para o efeito, é sempre necessário distinguir com clareza o que 

se pretende avaliar, com o fim de reunir instrumentos adequados. Por 

exemplo: o Decreto-Lei nº 207/96, de 2 de Novembro, é um 

instrumento básico para a avaliação das acções de formação pelo 

formando, pelo formador ou pela entidade formadora. Não obstante, 

instrumentos tais como testes, matriz da avaliação, etc., vão juntar-

se àqueles, para o mesmo fim, o da avaliação. Outros autores como 

Barbier (1985) citado por Hadji (1994:32) definem a avaliação “como 

um processo de transformação das representações, cujo ponto de 

partida seria uma «representação factual» de um objecto e o ponto 

de chegada uma representação normalizada desse mesmo objecto”. 

Stufflebeam (1980), citado por Fernandes e Branco (1990:11), 

refere-se à avaliação “como envolvendo a produção de informação 

que permita fundamentar e melhorar tomadas de decisão”. Uma 

outra perspectiva sobre que é avaliação ainda segundo o mesmo 

autor, citado por Fernandes e Branco (1990:11) “consiste em 

considerá-la como uma descrição daquilo que existe. É o tipo de 

avaliação desenvolvida para analisar e descrever em grande detalhe, 

aspectos de processos, em vez de produtos obtidos”. Nestas 

definições podem destacar-se os juízos de valor ou as representações 

dos factos, termos ou conceitos que, dada a sua relevância precisam 

de uma explicitação. “O juízo é um acto do espírito pelo qual eu 

afirmo ou nego alguma coisa… asserção que estabelece ou 

documenta uma relação entre dois termos, que enuncia uma relação 

como verdadeira ou falsa. O juízo de avaliação pertence à evidência, 

à categoria dos juízos de valor. Os juízos sobre a realidade enunciam 

factos ou relações entre factos. Os juízos de valor são aqueles por 

meio dos quais se aprecia o que é a realidade, o que implica ter 
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definido um valor. O valor é a característica que faz com que certas 

coisas mereçam ser apreciadas” (Hadji, 1994:32), porque um juízo 

estabelece uma relação entre factos, ideias, pessoas, situações ou 

entre fenómenos da realidade apreciada.  

          Tomando em consideração tudo quanto se tem vindo a dizer 

sobre avaliação, isto remete-nos para uma outra questão conceptual 

acerca do significado do termo avaliar. Para Lesne (1984) citado por 

M.T.Estrela (1999), o acto de avaliar é “pôr em relação, de forma 

explícita ou implícita, um referido (o que é constatado ou apreendido 

de forma imediata, objecto de investigação sistemática, ou de uma 

medida) com um referente (que desempenha o papel de norma, o 

que deve ser, o que é modelo, o objectivo perseguido, etc.), Avaliar é 

confrontar “dados de facto” com o desejado, o esperado, o ideal, que 

se constitui por critérios objectivos que atribuem uma significação, 

um valor aos dados concretos, que constituem o referido (Lesne, 

1984; Guba e Lincoln, 1985ª). Refere-se também à emissão de juízos 

de valor na fase de pós-análise e de síntese.  

  Para Fernandes e Branco (1990:35), avaliar é “um processo 

que consiste em recolher um conjunto de informações pertinentes, 

válidas e fiáveis, examinando o grau de adequação entre esse 

conjunto de informações e um conjunto de critérios escolhidos de 

modo adequado, com vista a fundamentar as tomadas de decisão”. 

Nesta perspectiva é fundamental a definição dos critérios e das 

informações julgadas pertinentes. 

 Por outro, a avaliação engloba um juízo de realidade que diz 

respeito ao referido e um juízo de valor que surge do confronto entre 

o referente (cuja escolha já implica um juízo de valor) e o referido.  

 Para Figari (1991) citado por M.Estrela (1999), o elemento 

central da operação de avaliação é a referencialização, ou seja, a 

construção e operacionalização de um sistema de referências. As 

dimensões de projecto e avaliação aparecem indissociáveis da 

planificação. De acordo com Barbier (1983) a análise das 
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necessidades e a planificação, entre outras práticas, estão presentes 

na avaliação. 

A preocupação pela qualidade do ensino e da formação é hoje 

um discurso frequente dos responsáveis pela educação. A exigência 

de certificação da qualidade, da racionalização dos custos – benefícios 

e da regulação dos sistemas é cada vez mais uma realidade. A 

qualidade não é mais do que aquilo que é bom e é desejável mas, 

segundo que critérios? A subjectividade que caracteriza as práticas 

sociais implica a construção de referenciais em relação os quais se 

poderá fazer um juízo avaliativo. A qualidade não é mais do que um 

“conjunto ou hipóteses (...) sem definição objectiva” (De Bono, 1977, 

citado por Evans, 1994:302), tornando-se desta forma dependente 

das condições da sua construção. Não se pode falar em qualidade 

sem definir os critérios que a expressam. Desta forma, os vários 

modelos de formação contínua, conduzem a diferentes critérios de 

qualidade, consoante se baseie numa perspectiva de superação de 

carências ou desenvolvimentista (Jackson, citado por Eraut, 1985), 

ou numa perspectiva de resolução de problemas ou de mudança 

(Eraut, citado por M.Estrela, 1999).  

 

Sentido Dado à Avaliação a que se procedeu na APEI 

O sentido de avaliação na Apei è saber qual a qualidade das 

acções de formação. 

A avaliação exige um dispositivo para monitorização do 

desenvolvimento da acção para, nomeadamente, a manter orientada 

para os seus objectivos ou fundamentar a alteração destes, 

permitindo a alteração atempada de processos que se revelem 

inadequados, verificando a eventual distância dos resultados face aos 

objectivos desejados, estimando a relação entre recursos 

disponibilizados e resultados conseguidos e ajuizar da pertinência dos 

actuais objectivos. Também exige um dispositivo de monitorização ou 

de avaliação interna, eventualmente apoiado por um grupo de peritos 
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externos. É a instituição que compete desenvolver com qualidade e 

demonstrar que tal esta a acontecer. A avaliação é necessária para 

responder as necessidades de melhoras e mudanças na acção de 

formação.E através da avaliação, encontram-se presentes nas acções 

de formação princípios de ensino aprendizagem susceptivéis de 

enriquecer pessoal e profissionalmente os que nele participam. 

  

Porque é que se avalia?   

          Em primeiro lugar, os indicadores de qualidade da formação de 

professores a partir do conhecimento amplo e exaustivo das suas 

actividades, do seu funcionamento e dos seus resultados possibilita a 

identificação de modelos e estratégias, que causam um maior 

impacto sobre os formandos, a diferentes níveis: pessoal, didáctico, 

institucional.  

Em segundo lugar, a avaliação torna-se necessária como elemento de 

“feedback”, respondendo assim à necessidade de melhorar os 

programas e actividades de formação de professores.  

          Em terceiro lugar, procura implicar e responsabilizar os 

professores no próprio processo de formação.  

      Em quarto lugar, a avaliação responde à necessidade que a 

Administração Educativa tem de analisar os programas de formação 

em função do custo e do benefício que obtém. 

      A partir destas funções pode notar-se a distinção entre 

avaliação formativa e sumativa. Avaliação formativa é aquela que se 

efectua ao longo do programa de formação para proporcionar à 

equipa de coordenação uma informação avaliativa, dando a 

possibilidade de mudar e de o aperfeiçoar, enquanto a avaliação 

sumativa ocorre no final do programa, proporcionando aos 

organizadores e patrocinadores da actividade a informação relativa a 

juízos sobre o valor e mérito do programa. Esta tem sido a forma 

habitual de avaliação da Formação de Professores.  
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      Segundo Fenstermacher e Berliner (1986), citado por Garcia 

(1999:214), “a formação deve ser avaliada em função do seu valor, 

êxito e mérito. O valor engloba as metas, as finalidades, o seu 

carácter ético, e o êxito está ligado à clareza dos objectivos e à 

competência dos formadores”. A opção entre a avaliação formativa ou 

sumativa tem repercussões importantes relativamente às 

denominadas audiências da avaliação, isto é, aos sujeitos a quem 

esta se destina. No caso da avaliação formativa, a audiência é 

constituída pelos organizadores e pelo pessoal docente que 

participam no programa. A avaliação sumativa dirige-se 

principalmente às fontes de financiamento do mesmo, formadores 

coordenadores servindo para se tomarem decisões em relação à 

continuação do programa, e à sua conclusão.  

 

Porque é que se avalia na APEI? 

   Se avalia para dar um seguimento de competência e qualidade as 

acções de formação, e se chega a estes resultados, reunindo todas as 

avaliações feitas, tanto dos formandos como dos formadores, e 

quando a acção é acreditada pelo conselho ciêntifico, também é 

preciso um parecer de um perito caso seja uma oficina de formação 

ou um projecto. 

Obtendo todos estes resultados e sendo analisado pela directora 

do Centro de Formação, através destas analises detectam-se 

necessidades de formação Contínua dos docentes.     

A acção de formação deve ser um excelente contributo para a 

melhoria da nossa carreira profissional e das nossas vidas pessoais.  

A avaliação é essencial para assegurar a realização de acções de 

formação de acordo com as prioridades estabelecidas e que 

respondam às necessidades detectadas e realizar as acções de 

formação contínua solicitadas pelos formandos na medida do 

possível. 
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Consegui detectar que habitualmente os resultados das avaliações 

das acções são mais positivos do que negativos.   

 

 O que se avalia?   

      De acordo com vários autores, a avaliação da formação enquanto 

avaliação de programas deve procurar obter informações sobre as 

suas diferentes fases.  

      A avaliação do diagnóstico de necessidades deve ser realizada 

de modo a que se possa responder a questões tais como: que 

objectivos se pretendem alcançar, que tipo de informações se obtém 

quando se efectua o diagnóstico; de quem se obtém essa informação, 

com que métodos e quanto tempo é necessário.  

          A avaliação da planificação corresponde à fase de 

transformação das necessidades detectadas em propostas formativas. 

Alguns critérios possíveis a considerar são:     

- Pertinência dos objectivos do plano de formação (levantamento 

das necessidades); 

- Variedade das estratégias seleccionadas: curso, seminários, etc. 

- Qualidade dos conteúdos escolhidos; (relevância teórico-prático); 

- Pertinência da relação entre a proposta e as necessidades 

diagnosticadas; 

- Realismo do plano; 

- Relevância em relação às necessidades dos formandos; 

- Previsão de acompanhamento das actividades que se iniciam; 

- Previsão do procedimento de avaliação do próprio programa. 

Avaliar as modalidades de Formação Contínua de Professores é 

“algo complexo e depende de factores profissionais, económicos, 

políticos, institucionais, educativos e curriculares” (Bolam, 1988 

citado por Garcia 1999:212). A avaliação mais frequente consiste no 

preenchimento de questionários pelos formandos relativamente à 

qualidade do curso, dos seus conteúdos, sequência, formador, 

aplicabilidade e utilidade prática. 
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      O estado da avaliação da formação dos professores é referido 

por Joyce e Showers (1988:111-112) ao firmar em que “Conceber a 

avaliação de programas de desenvolvimento profissional é difícil pelas 

seguintes razões. Primeiro, o sistema é amplo e complicado. 

Segundo, o modo como se realiza cada actividade e programa é 

muito influenciado pelo seu contexto. A energia e interesse das 

escolas e dos professores aumentam ou diminuem os efeitos da 

actividade de formação. Terceiro, as actividades de desenvolvimento 

profissional têm como objectivo influenciar a aprendizagem dos 

alunos através de uma cadeia de fenómenos... Deve ser estudada a 

sequência completa. Quarto, a mensurabilidade de muitas varáveis 

apresenta dificuldades técnicas. Para se obter informação sobre o 

desenvolvimento de uma actividade de formação é necessária a 

escolha de dados por observadores treinados... Quinto, as limitações 

financeiras quase sempre obrigam ao estudo de amostras em vez da 

população na sua totalidade. Sexto, as boas avaliações é realizado 

contra aquilo a que habitualmente se entende por «avaliações». A 

prática mais corrente consiste na utilização de questionários onde se 

pede aos sujeitos que avaliem a actividade e, frequentemente, o 

formador e as organizações” (in Garcia, 1999:212). 

       A relação entre avaliação e formação prende-se fortemente 

com factores como a progressão na carreira, a acreditação das 

acções de formação e o seu sistema de financiamento. Este facto 

conduz muitas vezes a que ocorram situações menos desejáveis tais 

como: 

• “A necessidade de acreditação prévia das acções de formação 

faz com que estas se mantenham no plano da generalidade e 

não da particularidade das situações e das pessoas; 

• A detecção de necessidades de formação, muitas vezes não é 

feita por aqueles que frequentam as acções; 

• O processo de avaliação é tido como uma exigência feita à 

entidade formadora, o que implica que as intenções formativas 
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se subordinem às intenções de controlo, de prestar contas 

exigidas pela certificação. Desta forma, a avaliação corre o risco 

de se tomar uma formalidade de formadores e formandos que 

estes cumprem sem grande motivação o que conduz 

inevitavelmente a um enviesamento dos resultados, 

contribuindo para perpetuar equívocos e erros”. 

• Existe frequentemente um jogo de cumplicidades implícitas, 

uma negociação entre formador e os formandos baseado no 

poder e na avaliação à qual o formando é sujeito no final da 

acção de formação” (Estrela e Nóvoa, 1999:201). Isto ajuda a 

explicar o discurso negativista que grande parte dos 

professores têm da formação, que constata fortemente com o 

optimismo patente nos relatórios dos centros e entidades 

oficiais, onde é pouco comum encontrar uma acção avaliada de 

forma menos positiva. 

          O mais habitual acontecer é aplicar o instrumento de avaliação 

aos formandos no final de cada acção de formação. Isto transforma o 

momento da sua aplicação como a “happy hour evaluation” (Williams, 

citado por Freitas, 1993 in Estrela e Nóvoa, 1999:202) pois é muitas 

vezes respondido à pressa, como troca de comentários entre os 

outros formandos, o que diminui a credibilidade da avaliação. 

          A grande questão que Garcia (1999: 221) coloca é que tipo de 

informação deve ser recolhido para cada objecto de formação?  

      Todo o processo de avaliação exige a recolha de evidências, 

de dados que permitam cumprir os objectivos e finalidades do próprio 

processo de avaliação. A informação recolhida deve ser útil, relevante 

e manipulável em função dos objectivos estabelecidos. 

          A recolha de informação deve ser feita a diferentes sujeitos 

(professores, alunos, directores, observadores) e também através de 

diferentes métodos: questionários, entrevistas, diários, análise de 

documentos. A análise do processo de avaliação da formação é 
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extremamente importante e deve estar o mais próximo da realidade 

possível para ser fidedigna. 

          A avaliação do próprio processo de avaliação é necessária para 

a credibilidade da avaliação. Segundo Blair e Lange (1990) citado por 

Garcia (1999:221), existem algumas questões que podem orientar 

avaliação:  

• A avaliação foi suficientemente abrangente? Foram obtidos 

dados suficientes através das múltiplas fontes? Podem ser 

tomadas decisões com base nas avaliações? 

• O desenho da avaliação teve qualidade técnica? Os dados 

foram apresentados de forma clara e compreensível? Os 

resultados foram válidos? 

• A avaliação foi útil? Os participantes, planificadores e os que 

tomam decisões utilizaram os dados? 

• A avaliação foi realizada de um modo adequado? Os 

participantes foram implicados?  

          A recolha de informação e a determinação de quadros de 

referência pressupõem sempre um acto investigativo comprometido, 

com o intuito de obedecer a fins específicos para o qual é construído.  

          O processo de avaliação assemelha-se ao processo de 

investigação visto que há necessidade de triangular os dados 

recolhidos através das diferentes fontes de informação. Segundo 

Jacquard, citado por Estrela e Nóvoa, (1999:29) “o objectivo do 

esforço científico não é a eficácia na acção sobre o universo que nos 

rodeia, mas a ocorrência da nossa representação do universo; é 

antes de mais uma procura de lucidez”. O valor da verdade ou 

veracidade do conhecimento produzido é o critério de avaliação da 

investigação científica. Deve ser um processo que respeite os 

princípios, fins e salvaguarde os direitos dos indivíduos e das 

instituições. Quando o processo de avaliação é mal conduzido pode 

tornar-se inútil ou mesmo perigoso, alterando os climas relacionais, 
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criando sentimentos de insegurança, constrangimentos e não 

favorecendo as aprendizagens (Lemoigne, 1995). 

 

O que se avalia na APEI?  

Os questionários destinam-se a recolher as opiniões do formando e 

do formador(a) com o objectivo de avaliar a acção de formação. 

� Presenças; 

� Pontualidade; 

� Integração no grupo; 

� Iniciativa/Autonomia 

� Qualidade e adequação dos trabalhos desenvolvidos; 

� Trabalho autónomo; 

� Trabalho presencial; 

� Construção de materiais com aplicação directa na intervenção 

educativa; 

� Documento de reflexão crítica. 

Conforme os contextos, alguns dos indicadores podem não ser 

aplicáveis cumulativamente; cada formador, tendo em conta a 

modalidade, a especificidade e a metodologia utilizada em cada 

acção, deve definir um perfil de avaliação partir dos indicadores 

considerados. 

Por outro lado, traduz um criterioso exercício de avaliação dos 

produtos apresentados, a que se junta a apreciação do processo 

em si mesmo. Assim, os critérios de avaliação assentam numa 

lógica dual processo-produto, realçando o envolvimento e 

empenho pessoais, bem como o potencial manifesto para 

incorporar reportório de competências adquiridas em contexto 

reais e em desempenhos profissionais futuros. 

Com base nestes critérios, a atribuição de avaliação, pelas (os) 

formadoras (os), a todos os formandos, resulta de uma avaliação 

justa e exigente que mais não faz do que traduzir os princípios que 

estiveram subjacentes a esta formação. 
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3- Formação Contínua e suas Modalidades 

3.1. Caracterização da formação contínua em Portugal. 

           A Formação Contínua na Educação de Infância tem como 

objectivo consolidar uma cultura de desenvolvimento e actualização 

permanente dos docentes procurando elevar as qualificações 

profissionais, promovendo o aperfeiçoamento e a especialização nos 

vários domínios da actividade educativa. 

         A Formação Contínua de Professores foi reconhecida como um 

direito de todos os professores na Lei de Bases do Sistema Educativo 

– Lei 46/86. 

         A Lei de Bases do Sistema Educativo enuncia diversos 

princípios a que deve obedecer esta formação, nomeadamente a 

necessidade de integração entre os aspectos científicos, pedagógicos 

e práticas de formação. 

        O Estatuto da Carreira Docente de Decreto – Lei nº 139 – A/90 

no seu artigo 15º refere que a formação contínua se destina-a as 

segurar a actualização, o aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à 

actividade profissional do pessoal docente, visando ainda objectivos 

de progressão na carreira. 

          Portanto, a formação contínua, assim entendida, não se 

compadece com uma subordinação às necessidades que o poder 

central julga existirem nem com limitações da sua existência à 

preparação dos docentes para adopção de mudanças impostas. Não 

nos parecem ser isso que vá satisfazer as necessidades destes 

profissionais. Antes deve ser um espaço que permita a real produção 

de conhecimentos, partindo das suas próprias necessidades e que 

tenha em vista a sua autoformação de uma forma permanente. 

        O Decreto – Lei nº 249/92 estabelece as finalidades da 

formação contínua de professores, realçando a melhoria da qualidade 

de ensino e volta a definir os princípios a que a formação deve 

obedecer, as áreas em que deve incidir (nomeadamente ciências de 

educação) prática e investigação pedagógica, formação pessoal, 
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deontológica e sócio-cultural, língua portuguesa, técnicas e 

tecnologias de comunicação, as respectivas modalidade de instituição 

do ensino singular; módulos de formação; frequência de disciplinas 

singulares de ensino singular; seminários; oficinas de formação; 

estágios; projectos; círculos de estudo) e níveis (iniciação; 

aprofundamento e especialização) instituindo um sistema de créditos. 

        O Decreto – Lei nº 207/96 introduz diversos aperfeiçoamentos 

no processo de formação contínua, nomeadamente promover a 

valorização pessoal e profissional do docente em articulação com o 

seu trabalho concreto, e elimina a organização por níveis. 

       A formação contínua surgiu em grande força com o programa 

FOCO em 1993. As orientações sobre o tipo de acções que merecem 

prioridade foram-se sucedendo do modo mais contraditório. Tem sido 

um processo mal gerido, tanto em termos de regulamentação como 

gestão, decorrendo aos “solavancos”. Era preciso aproveitar os 

fundos comunitários e a prioridade foi formação em força. 

            Na generalidade, as acções de formação contínua que têm 

vindo a ser realizada seguem o modelo escolar, remetendo o 

professor para um papel de simples consumidor de conhecimentos, 

de utilidade normalmente pouco eficaz para a sua prática profissional. 

Os professores que estão próximos duma mudança de escalão têm 

tido prioridade na formação. Esta situação tem conduzido a situações 

que levam a que muitos professores frequentem cursos não pelo 

valor da formação, mas sim pela necessidade de créditos. 

           Também muitos desses cursos foram frequentados sobretudo 

por professores em fim de carreira, que procuravam desse modo 

assegurar a possibilidade duma reforma condigna. 

           A forte relação que se estabelece entre a formação contínua e 

o progresso na carreira tem contribuído para que ela seja encarada 

mais como um meio para conseguir esse progresso, do que como um 

direito e dever de valorização profissional. 
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        A formação de professores deve ser continuamente avaliada, de 

modo a melhorar a sua qualidade e adequação às necessidades. Para 

isso devem ser instituídos sistemas de avaliação dos centros e das 

instituições que fazem formação contínua de professores e dos 

respectivos projectos de formação. Devem promover uma reflexão e 

discursos sobre a qualidade de formação que proporcionam, tendo 

em conta as componentes de formação necessárias e as 

competências profissionais desejáveis para os novos professores. 

De acordo com Decreto – Lei nº 207/96, de 2 de Novembro do 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores no seu Capítulo 

III, Secção I – Entidades formadoras – Artigo 15º alíneas a, b e c, 

são consideradas entidades formadoras as instituições de ensino 

superior cujo âmbito de actuação se situe no campo da formação de 

professores, das Ciências da Educação da especialidade, os centros 

de formação das associações de escolas e ainda 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.  

O Decreto – Lei nº 207/96, de 2 de Novembro do Regime 

Jurídico da Formação Contínua de Professores, no seu Capítulo I, 

Secção II – Avaliação e Certificação – Artigo 10º, no seu ponto 1 

refere que as acções de formação contínua devem ser avaliadas pelo 

formando e pelo formador, ou entidade formadora de modo a permitir 

a análise da sua adequação aos objectivos previamente definidos e da 

sua utilidade na formação contínua de professores. No ponto 2 do 

mesmo artigo refere-se que a entidade formadora deve criar 

instrumentos de avaliação e proceder ao tratamento dos dados 

recolhidos e promover a divulgação dos respectivos resultados. 

         Quanto à avaliação dos formandos o Artigo 11º do mesmo 

Decreto – Lei, refere que as acções de formação contínua devem 

assegurar que esta seja individual e preferencialmente escrita, sem 
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prejuízo de utilização, cumulativa ou alternativa, de outros 

instrumentos como sejam relatórios, trabalhos, provas, comentários e 

apreciações críticas, cabendo à entidade formadora a 

responsabilidade da avaliação final. O Artigo 13º refere-se à 

certificação das acções de formação contínua ministradas, cabendo às 

entidades formadoras a emissão desses certificados, sendo satisfeitas 

as condições de frequência e de aproveitamento previamente 

definidas. 

 

3.2. Modalidades   

          Segundo o Decreto-Lei nº 207/96 de 2 de Novembro do 

Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores as modalidades 

de formação podem ser várias e ao serem implementadas devem 

possuir certas características.  

   A Oficina de Formação procura produzir uma mudança nas práticas 

profissionais apoiada em materiais de intervenção, concretos e 

identificados, definidos pelo conjunto de participantes como a 

resposta mais adequada ao aperfeiçoamento das suas intervenções 

educativas, e caracteriza-se por ser um tipo de formação centrada no 

exercício profissional. É uma das modalidades de formação contínua 

em que a identificação prévia e objectiva das necessidades de 

formação desempenha um papel relevante, e realiza-se segundo 

componentes do saber-fazer prático ou processual. Apesar de ser 

uma acção essencialmente prática, é importante que sejam criadas 

situações de socialização, em que cada participante relate as suas 

práticas efectivas e as partilhe com os colegas, no sentido de as 

interrogar, e equacionar novos meios processuais e técnicas de as 

efectivar. 

          Subentende-se que as sessões sejam “presenciais e conjuntas” 

nas quais os docentes que integram a oficina produzam um trabalho 

conjunto de natureza reflexiva ou prática. O período de duração de 

uma Oficina de Formação não deve ultrapassar um ano lectivo e o 



 23 

número de horas de sessões presenciais e conjuntas oscilar entre 

quinze e cinquenta horas. 

Aplica-se predominantemente à Prática e Intervenção Pedagógica e 

Dialéctica nos diferentes domínios de docência. Uma acção tem uma 

creditação de base máxima e o mínimo de créditos atribuídos decorre 

da aplicação do disposto no nº 1 do Artigo 14º do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores, tomando como horas de formação 

o dobro das horas correspondente às sessões presenciais. A 

creditação de cada formando oscilará entre 50% e 100% da 

creditação base atribuída.  

          O Círculo de Estudos é um tipo de formação centrada na 

mudança da Escola/Território e tem como pretensão produzir 

conhecimentos técnicos para mudar procedimentos nessas 

Escolas/Territórios. 

          Tem como objectivos principais fortalecer a autoconfiança dos 

participantes, incrementando uma cultura democrática, implicando 

uma formação no questionamento e na mudança das práticas 

profissionais, consolidando o espírito de grupo, a capacidade de 

interagir socialmente e possibilidade de praticar interdisciplinaridade 

          É um modelo de formação que exige uma relação estreita 

entre o formando e a sua experiência, e por outro lado a capacidade 

de partilhar e interrogar a própria cultura do grupo no qual o 

formando está inserido perante de questões problemáticas que vão 

surgindo. 

          As acções nestas modalidades podem servir-se de vários 

métodos como o estudo de caso, o método dos problemas, o método 

da discussão, o método da representação e o estudo de situações. 

Deverá decorrer num máximo de dez semanas e pode enquadrar-se 

em qualquer área do Regime Jurídico de Formação Contínua de 

Professores. 

          O Curso de Formação é uma modalidade de formação contínua 

com uma função global de aquisição de conhecimentos, capacidades 
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e competências por parte dos professores no sentido de desenvolver 

a autoformação e a inovação educacional. Visa uma actualização e 

aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórico-prático, 

aquisição e desenvolvimento de capacidades e instrumentos de 

análise e problematização de experiências dos formandos e um 

aperfeiçoamento das competências profissionais, procurando que 

contemplem sempre que possível uma articulação entre as 

necessidades do sistema educativo e as necessidade dos formandos. 

          Os conteúdos abrangidos pelo curso são definidos em 

coerência com os objectivos propostos e configuram diferentes tipos 

de conhecimento predominando conteúdos dirigidos ao “saber” e ao 

“saber-fazer”. 

          A metodologia é o factor determinante de congruência entre o 

objectivo e os conteúdos adaptado ao tipo de saber do curso, e 

condicionam os efeitos formativos da acção. 

       

4- Metodologia Ut i l izada 

                 A avaliação é um tema que tem causado alguma polémica 

na comunidade educativa pois muitos estudiosos têm-se dedicado a 

debater e a reflectir sobre este tema, tanto ao nível do impacto da 

formação como da mudança das próprias práticas dos professores. 

         Ao ser um fenómeno complexo com consequências relevantes 

no domínio da formação, como por exemplo a procura de créditos, o 

desinteresse e a falta de motivação dos profissionais em participar 

nas acções de formação, denota-se uma necessidade crescente de 

investigar esta área pelos diversos intervenientes do campo 

educativo, no sentido de tentar compreender e encontrar possíveis 

soluções, para melhorar a eficácia dos centros de formação contínua 

de professores.  

         Na sequência da questão central deste trabalho referida 

anteriormente definimos os objectivos gerais e específicos. 
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Objectivos gerais: 

            - Conhecer o processo de avaliação de um centro 

           - Identificar os critérios usados na avaliação 

Objectivos específicos: 

        - Conhecer o modo como a avaliação interna é feita no centro. 

- Conhecer o modo como a avaliação externa é feita no centro. 

- Identificar os métodos usados na avaliação. 

Para dar continuidade ao trabalho, foi necessário descrever os 

procedimentos usados ao longo da pesquisa. Privilegiou-se a 

abordagem qualitativa percorrendo em alguns casos a informação 

quantitativa. Neste contexto as técnicas de investigação ou pesquisa 

usadas foram: 

� Observação Directa: observação das dinâmicas, presentes em 

cinco sessões formações, acções de formação sobre A avaliação 

como alicerce de qualidade nas dimensões curriculares do 

jardim-de-infância; Música para bebés, As ciências no jardim-

de-infância, Matemática na educação de infância: que desafios? 

e As   tecnologias da informação e comunicação.  

� Observação Participante: Participação nas acções de formação, 

e em actividades administrativas e burocráticas do centro. 

� Entrevistas Informais: Contacto com os formadores e 

formandos do Centro APEI; contacto com os membros da 

direcção. 

� Pesquisa Documental: Consulta e análise de dossiês e relatórios 

de formadores, Documentos jurídicos do Centro, Processos 

individuais dos formandos, Bibliografia metodológica e temática 

sobre os temas abordados. 

� Análise de respostas ao questionário usado para avaliação da 

formação pelos formandos. 

 Assim, esta metodologia permitiu por um lado a aquisição de 

conhecimentos teóricos acerca do que é a avaliação, e por outro o 
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estudo empírico de um questionário usado para avaliação da 

formação. 

 

5- Resultados do trabalho feito sobre Avaliação 

Vou começar por descrever a ficha de Avaliação, Este questionário é 

anónimo e destina-se a recolher as opiniões dos formandos com o 

objectivo de avaliar a acção de Formação. 

Itens para caracterização dos formandos: 

� Grupo etário; 

� Sexo; 

� Profissão; 

� Habilitações académicas; 

� Situação profissional (rede de ensino e tipo de vínculo); 

� Exercício da actividade; 

� Anos de serviço Docente. 

 

Questões de Opinião:  

- Os motivos que o(a) levaram a inscrever-se nesta acção de 

formação, tendo seis opções para escolher apenas três: 

� Progressão na carreira; 

� Actualizar ou adquirir conhecimentos; 

� Melhorar a prática pedagógica; 

� Troca de experiências com outros colegas; 

� Desenvolvimento pessoal; 

� Conveniência do local de realização e/ou horário; 

� Outro motivo. Qual? 

- A adequação da organização da acção: 

� Divulgação; 

� Horário de funcionamento; 

� Espaço onde decorreu; 

� Recursos materiais; 

� Relações interpessoais. 
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- Adequação pedagógica da acção: 

� Os objectivos; 

� Os conteúdos; 

� O método utilizado; 

� O sistema de avaliação. 

- Características do formador: 

� Competências científicas; 

� Competências Pedagógicas; 

� Articulação teoria-prática; 

� Aproveitamento das experiências dos formandos; 

� Aproveitamento dos conhecimentos dos formandos; 

- Repercussões na profissão ao nível da: 

� Acção educativa; 

� Reflexão sobre as práticas; 

� Mudanças de práticas; 

� Instituição (escola). 

- Resultados esperados pelos formandos com esta formação: 

- Resultados inesperados: 

- Avaliação global da acção de formação. 

O questionário pede aos inquiridos que façam sugestões e que 

refiram necessidades de formação. 

Ao analisar o questionário, e juntamente com participação em 

algumas acções e sessões de formação, cheguei à conclusão de que, 

em princípio, não há necessidade de mudanças neste questionário. 

Na minha opinião, acho uma ficha completa com a qual conseguimos 

obter os resultados claros e evidentes para avaliar a acção de 

formação de acordo com os objectivos que estão nos estatutos do 

Centro de Formação, que são actualizar os conhecimentos para uma 

melhoria na prática, aperfeiçoar as práticas pedagógicas para uma 

qualidade de processo/aprendizagem, promover aquisição de 

competências, saberes e atitudes profissionais para uma maior 

autonomia profissional, promover a identificação das necessidades de 
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formação tanto individual como organizacional, dar respostas às 

necessidades de formação detectadas, adequando a oferta a procura 

de formação e incentivar a autoformação, a prática de invéstigação e 

a inovação educacional. 

Mas particularmente quero deixar uma sugestão: quando acabar as 

acções de formação, depois de todos os resultados obtidos, o 

formador(a) marcasse mais uma sessão para debater com os 

formandos, se foi colocado na prática o que eles aprenderam na 

acção de formação.   

Ao finalizar a acção de formação, é realizada a avaliação individual de 

cada acção de Formação, dando, o conhecer a dinâmica formativa, 

desenvolvendo as acções de formação, De seguida apresenta-se a 

avaliação global ano a ano, “2006/2007/2008”, subordinada ao tema 

”A Utilização das TIC nos processos de Ensino-Aprendizagem”, 

dinamizadas pelo Centro de Formação de Associação de Profissionais 

de Educação de Infância.  

Ao analisar as respostas dos questionários das acções de formação, 

já feita pela directora do Centro de Formação, verifiquei as seguintes 

opiniões dos formandos: 

Quanto a questão relativa aos motivos que levam os formandos a 

inscrever-se na acção de formação surgem: 

1ª- Prioridade – Actualizar ou adquirir conhecimentos; Melhorar a 

prática pedagógica; Troca de experiências com outras colegas; 

Desenvolvimento pessoal. 

2ª- Prioridade – Actualizar ou adquirir conhecimentos; Troca de 

experiências com outras colegas.  

3ª- Prioridade – Desenvolvimento Pessoal  

Quanto à questão referente ao grau de adequação de alguns aspectos 

referentes à organização e funcionamento da acção de formação, 

Verifica-se que as escolhas recaem sobretudo no “bom” sendo de 

salientar a satisfação dos inquiridos quanto ao horário de 
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funcionamento, ao espaço onde decorrem as formações e finalmente 

às relações interpessoais.    

Quanto a questão referente à adequação do desenvolvimento da 

acção de formação, as escolhas recaem, maioritariamente, no 

“suficiente” e no “bom” em todos os itens. 

Não bastante, em relaçãos aos objectivos consideram que estão 

plenamente adequados (muito bom), acontecendo o mesmo com 

método utilizado. 

Relativamente ao desempenho do formador, todos os itens são 

classificados maioritariamente com bom e muito bom, já os itens 

aproveitamento da experiência e dos conhecimentos dos formandos 

foram sinalizados como satisfatórios (suficiente). 

Quanto à repercussão que a acção de formação poderá ter nível 

profissional, os inquiridos pensam que ela se manifestará em relação 

a todos os itens sobretudo a nível da reflexão e mudança das 

práticas, da instituição (escola) e finalmente na acção educativa. 

Quanto aos resultados que os formandos esperam em obter e não 

obtiveram com a formação, os formandos referem: 

- “As minhas expectativas foram alcançadas”. 

- “Esperava uma formação mais ligada às práticas pedagógicas”. 

- Esperava apoio mais individualizado, de forma a esclarecer dúvidas 

pontuais, básicas”. 

- “De uma forma global os resultados finais da formação foram 

positivos”. 

Quanto aos resultados inesperados, as respostas foram as seguintes: 

- “Aprendizagem de novas áreas que conhecia mas não dominava”. 

- “Enriquecimento pessoal e prática pedagógica”. 

- “Actualização dos meus conhecimentos”  

Quanto à avaliação global das acções de formação, posso concluir 

que os inquiridos a avaliam, cinquenta por cento “boa” e cinquenta 

por cento “muito boa”. 
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No que respeita às sugestões para melhorar a organização e o 

funcionamento das acções de formação, os formandos referiram: 

- Muitos não dão sugestões. 

- Dividir os grupos logo no início, de forma a cada grupo poder 

desenvolver o seu projecto, esclarecer dúvidas com o formador 

 Individualmente, nem que seja necessário o formador criar tempos 

específicos para estar em cada grupo”. 

- “Haver maior equilíbrio no nível de conhecimentos dos formados, 

porque uns anda muito rápido e outros muito lentamente”. 

- As acções de formação deverão ser em horário pós-laboral”. 

- “OS grupos terem mais momentos de reflexão em ambiente de 

formação”. 

Relativamente as necessidades de formação sentidas, os formandos 

referem: 

“Desenvolver mais tema abrangendo outras áreas para as práticas 

pedagógicas”. 

“Temas que nos actualizem em relação a novas práticas pedagógicas 

pouco divulgada mas que possa enriquecer-nos. 

“Temas que abordem toda a problemática da sociedade actual”. 

Quanto a outras iniciativas, os formandos referem: 

- “A minha preferência recai sempre nas oficinas de formação porque 

aliam a teoria à prática, contudo os passeios associados a um 

programa de observação, registo podem ser muito proveitosos”. 

- “Debates acerca da educação de hoje, o que os docentes pretendem 

da educação futura”. 

“ Debates, conferências, seminários onde existam trocas de 

experiências”. 

Em síntese, posso concluir que os formandos procuraram as acções 

de formação principalmente para actualizar ou adquirir 

conhecimentos, melhorar a prática pedagógica, trocar experiências 

com outras colegas e contribuir para o desenvolvimento pessoal. 
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Ficam particularmente satisfeitos com o horário de funcionamento 

das acções, o espaço onde decorre, bem como as relações 

interpessoais que se estabelecem. 

Consideram que os objectivos e o método utilizado estão muito bem 

adaptados. Os formadores são avaliados muito favoravelmente, à 

excepção de uns formandos que consideraram que a articulação entre 

a teórico-prática foi fraca. 

Os conhecimentos adquiridos nas presentes acções de formação, 

segundo os formandos, irão repercutir-se, essencialmente, na 

reflexão e mudanças das práticas, bem como na acção educativa. 

Os formandos, de uma forma geral, consideram que os resultados 

finais das formações são positivos, compensadores, pois consistiram 

numa mais-valia. 

Sugeriram adopção, por parte de um formador, de uma metodologia 

que respeite os ritmos individuais de aprendizagem. 

Apesar de alguns constrangimentos, os formadores referem que na 

sua maioria atingiram os objectivos pretendidos. 

Vou salientar-se alguns pontos fortes de uma acção referenciados ao 

relatório do especialista Dr. Hugo Caldeira, a saber: “a dinâmica de 

aprendizagem e ajuda mútua; a dinamização da plataforma pelos 

formadores, os recursos desenvolvidos e apresentados pelos 

formadores, que foram adequados aos objectivos, a adequação aos 

produtos desenvolvidos pelos formandos aos objectivos das acções”. 

Penso poder afirmar, após análise de toda a documentação, que as 

presentes acções de formação teve subjacente uma dinâmica 

formativa bastante positiva. 

Neste sentido, as acções, foram sem dúvida um excelente espaço 

formativo e por conseguinte um grande contributo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional de todos os participantes, 

formandos e formadores, atendendo que o último, também esteve 

em situação de aprendizagem, quer com o grupo, quer com o grupo 

de colegas formadores.  
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6- Outros trabalhos feitos no centro da APEI 

 

 

 

 

Participei em algumas acções de formação: 

� A Avaliação como alicerce da qualidade nas dimensões 

curriculares do Jardim-de-infância;  

� Música para Bebês; 

� Matemática na Educação de Infância: Que desafios? 

� As Ciências no Jardim-de-infância (Sábado Temáticos); 

� Tecnologias da informação e comunicação. 

Os aspectos que mais me agradaram nas acções foram: 

 Participação dos formandos, clima de trabalho, sistema de 

aprendizagem contexctualizada na prática dos formandos. 

Mas o que para mim foi mais importante foi a reflexão que me 

suscitou. Determinados assuntos falados na formação fizeram – me 

repensar e reflectir toda a minha prática educativa, penso que as da 

nossa formação inicial e ao longo da nossa vida profissional, vamo-

nos deixando levar pelos vícios que vamos adquirindo e acabamos 

por nos esquecer de reflectir se eles estão correctos ou não. Na 

primeira sessão de umas das acções, foram descutidos com os 

formandos os critérios segundo os quais iria ser realizada a avaliação 

dos participantes da acção, tendo sido clarificado que, os formandos 
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teriam que utilizar as 25 horas de trabalho não presencial Para 

análise bibliográfica, introdução de possíveis modificações nas 

práticas, e um documento de reflexão aprofundado sobre as práticas 

correntes, incluindo propostas de mudança. 

No decorrer das acções, as sessões desenvolveram-se, 

essencialmente, através das seguintes estratégias: 

� Partilha de experiências e troca de idéias entre as formandas e 

a formadora; 

� Levantamento de expectativas em relação à acção de 

formação; 

� Exposição oral e apresentação de pressupostos teóricos 

relativos às temáticas abordadas e desenvolvidas, 

� Reflexões individuais escritas; 

� Trabalhos individuais, trabalhos de grupos, apresentação e 

debate em torno das questões apresentadas pelos diferentes 

grupos; 

� Partilha de materiais e estratégias de avaliação trazidos pelas 

formandas e pela formadora, debate em grande grupo.    

 Através da avaliação da acção de Formação com o preenchimento de 

questionários, percebeu-se que as estratégias utilizadas permitiram 

alcançar os objectivos definidos, assim como contribuíram para uma 

maior riqueza de conteúdos, de forma a dar resposta às necessidades 

evidenciadas pelas formandas. 

Fazendo uma avaliação global destas acções assistidas, sou de 

opinião que os objectivos estabelecidos no inicio de cada acção de 

formação foram amplamente atingidos, tendo em conta o clima de 

empenhamento, cooperação e participação dos formandos, quer na 

partilha de experiências e materiais, quer no reconhecimento da 

importância da perspectiva dos formandos no processo de avaliação 

na acção. No decorrer das acções existiu sempre um clima animado, 

de interacção e receptividade no tratamento das propostas levadas 

pelos formadores, que foram enriquecidas pelo trabalho realizado 
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pelos formandos, e pelo ambiente criado entre formandos e 

formadores, que foi óptimo na grande maioria dos participantes. 

Tendo em conta as expectativas dos formandos em relação aos 

temas, e de acordo com suas opiniões, os resultados da acção 

fizeram todo o sentido, dando uma resposta muito positiva às suas 

necessidades de melhoria da prática pedagógica, no que diz respeito 

a novas formas de encarar a avaliação na educação. Para a grande 

maioria dos formandos, os conteúdos das acações superou as 

expectativas iniciais, nomeadamnete no que repeita ao conhecimento 

de outras formas de avaliação como a aprendizagem de construção 

do portfólio, enquanto indicador de avaliação, assim como em relação 

à muita informação disponibilizada. O factor surpresa, acompanhado 

de alguma subjectividade que caracterizaram as acções, foram 

essenciais para o enriquecimento da mesma, assim como a partilha, 

troa de experiências e o trabalho de equipa.     

 No final ficou presente a necessidade de divulgação dos resultados 

das acções, no âmbito da APEI, Assim como a necessidade da 

realização de um encontro de reflexão sobre o impacto que as acções 

tiveram na prática dos profissionais envolvidos. 
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Colaborei em actividades burocráticas: 

� Transcrevi as avaliações feitas pelos formandos, para ser feita a 

avaliação global, feita pela directora do centro. 

� Fiz certificados aos formadores do ano 2007, de acordo com 

cada acção; 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Introduzi a inserção de questionário das avaliações, feito 

pelos formadores para avaliação global da directora para 

obter resultados. 

� Organizei inscrições as acções de formação, 
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� Emiti a pedido da directora do Centro aos formadores, 

uma carta de agradecimento e satisfação do Centro de 

Formação. 

� Organizei os dossiês depois dos términos das acções, 

para ficar arquivado; 

� Actualizei todos os e-mails e contactos nas fichas dos 

formandos para as acções; 
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7- Reflexão Final Sobre Trabalho Desenvolvido 

Ao terminar o presente trabalho, é pertinente fazer uma reflexão 

sobre a aprendizagem no âmbito do estágio desenvolvido na APEI.  

E com a ajuda da Orientadora foi escolhido o estágio profissional na 

Associação de Profissionais de Educação de Infância (APEI). 

Neste contexto, a integração no local de estágio, teve vários 

momentos distintos. É de referir que a integração na APEI começou 

paulatinamente, inicialmente, Nos dois primeiros meses, só participei 

nas actividades do estagio duas vezes por semana, com a duração de 

oito horas por dia. 

Por motivos de força maior, a partir do segundo mês até meados do 

ano lectivo, comecei a participar todos os dias da semana com a 

duração de oito horas por dia, de Fevereiro a Agosto de 2008.  

Fui calorosamente recebida pela Directora do Centro de Formação a 

educadora Isabel Correia, juntamente com uma competente equipa 

profissional como já mencionado na caracterização da APEI.  

Nesta altura, não me sentia ainda integrada na instituição, esta 

situação constituiu um grande obstáculo inicial, pois, não tinha ainda 

segurança em relação ao percurso a fazer e ao projecto a 

desenvolver.  

Deparando-me com esse obstáculo, a Directora do Centro de 

Formação, a educadora Isabel Correia, sugeriu como projecto de 

estágio a avaliação do dispositivo de avaliação das acções de 

formação dos docentes. 

O meu desânimo inicial deveu-se também ao facto de me ter 

deparado com uma realidade culturalmente desconhecida que, 

constituiu um choque tanto a nível das relações interpessoais como 

pela descoberta de lacunas pessoais a nível da prática profissional. 

Entretanto, comecei por criar uma relação de empatia de forma geral 

com todos, o que facilitou a integração e o desenvolvimento do 

projecto de estágio. 
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A par desta integração, fui fazendo um levantamento para a 

caracterização da Instituição através de técnicas de pesquisa de 

informação, juntamente com o desenvolvimento de funções 

administrativas e de secretariado com o auxílio da Secretária do 

Centro de formação.  

As técnicas de pesquisa usadas por mim foram: a observação 

participante que tive oportunidade de participar em acções de 

formação. O aspecto que mais se destacou no decurso da formação 

foi a reflexão da prática educativas dos vícios que vamos adquirindo, 

e por vezes nos esquecemos de pensar se estão correctos ou não. 

Através da bibliografia e também, dos documentos internos da 

Instituição, fui percebendo as regras das mesmas, fui aprofundando o 

projecto, e criando um fio condutor sobre a avaliação que iria 

realizar.  

Há seis anos atrás fiz uma licenciatura em Pedagogia, com duração 

de três anos no Brasil, mas trabalhei como pedagoga apenas seis 

meses. Quando me deparei com o mestrado, comecei a perceber que 

não sabia nada praticamente, que muita coisa na minha licenciatura 

ficou a desejar, não sabia organizar nem se quer um trabalho, foi 

mesmo frustrante, Mas com muita perseverança e ajuda dos 

professores do mestrado, e com muita leitura, comecei a aperceber-

me o que é o mundo da educação, que por sinal é muito interessante. 

Ao longo do percurso, pude aperceber-me da grande importância que 

o estágio tem na carreira profissional, pois sinto que muito do que 

tinha aprendido durante o curso de licenciatura não tinha ficado 

suficientemente estruturado, e em função do desfasamento de tempo 

entre a licenciatura e o mestrado (6 anos), sem prática profissional, 

muitos conhecimentos vão-se dispersando, juntando ao facto da 

pouca importância que se dá aos aspectos que só têm lógica e 

entendimento quando já temos alguma prática.  

Foi exactamente isso que eu senti, Muitas vezes até parecia que 

estava a ouvir as coisas pela primeira vez. Com toda essa minha 
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inexperiência, penso que este estágio foi essencial para um bom 

desempenho como profissional na educação. 

Apercebendo-me de muitas lacunas no meu percurso de 

aprendizagem tais como na linguagem, organização do raciocínio, 

reflexão e relação de várias situações  ao deparar-se com um estágio, 

que exigia de mim um nível muito superior ao que até então tinha 

realizado, houve uma grande necessidade de melhorar a minha 

actuação, tanto a nível de integração, como de intervenção a nível da 

organização e elaboração de trabalhos escritos. 

Fui então tomando atitudes mais autónomas quer a nível da 

observação que deixou de ser passivo e tornou-se crítica e 

interpretativa. 

Foi possível uma recolha de análise e síntese de informação, assim 

desenvolvendo relação com pessoas. 

Do meu ponto de vista, este estágio decorreu de uma forma positiva. 

Além dos objectivos que me propunha, permitiu um encontro com a 

prática com professores de diferentes níveis de ensino, troca de 

experiências, ambiente agradável (boa adaptação ao espaço físico, 

desenvolvimento de empatia e colaboração com os membros 

directivos e os formadores). 

 Considero que a ficha de avaliação, o questionário que avaliei, é 

completa, sem necessidades de mudança, e entendendo a avaliação 

como um processo que procura identificar, obter e proporcionar 

informação que conduza á melhoria de situações formativas, 

procurando aplicar técnicas e métodos de investigação educativa. De 

acordo com o descrito anteriormente, os resultados da ficha de 

avaliação está tem concordância com os objectivos e estatutos da 

APEI. 

O docente precisa de uma constante actualização, procurando 

informações novas e práticas inovadoras que o estimulem na sua 

prática pedagógica, para enriquecer o seu trabalho. O educador è 

quem tem o privilégio de estar mais tempo com as crianças e daí a 
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sua importância no desenvolvimento global da criança. Temos que 

saber adaptar novas práticas que nos possam ajudar a concretizar 

esses objectivos. As tecnologias são um exemplo de uma inovação a 

que muitos de nós tivemos que nos adaptar e utilizar na nossa 

prática pedagógica.  

Que a APEI continue com a sua função de promover encontros onde 

as pessoas possam colectivamente falar e reflectir assuntos 

respeitantes à educação, formação e valorização humana. Diversificar 

formas que não sejam só de transmissão de informação, mas de 

verdadeira reflexão que leve ao autoconhecimento e à mudança 

positiva. Criar espaços para as pessoas treinarem competências, 

partilharem experiências, histórias de sucesso. Ter gente para 

analisar processos que levam ao sucesso, enfim divulgar o mais 

possível as coisas inspiradoras, fantásticas, esperançadas, que estão 

a decorrer. 

Como já mencionado, adquiri muita experiência e obtive a certeza de 

nunca estarmos prontos e acabados. Temos sempre o que aprender. 

Assim sendo, dou os meus parabéns a todos os membros da direcção 

da APEI (Associação de Profissionais de Educação de Infância), que 

me apoiaram de forma extraordinária e profissional. À professora 

doutora Manuela Esteves, que me proporcionou momentos de grande 

aprendizagem e evolução na minha carreira profissional, mesmo 

diante das minhas grandes dificuldades.  
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PLANO DE FORMAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DA APEI: 

ACÇÕES ACREDITADAS: 

(pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 
(CCPFC). 

 DESIGNAÇÃO  
DA ACÇÃO 

MOD. 
HORAS 

CRÉDITOS 
FORMADOR DESTINATÁRIOS 

CALENDARIZAÇÃO 
E LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

REGISTO DE 
ACREDITAÇÃO 

AA01 Primeiros Socorros 
Curso 
15h 
0,6 

Cláudia 
Quaresma 

Educadores e 
Professores do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Nazaré ACC - 
47602/07 

AA02 Primeiros Socorros 
Curso 
15h 
0,6 

Cláudia 
Quaresma 

Educadores e 
Professores do 
Ensino Básico 
e Secundário 

  

Realizada  
APEI 

(ver mapa)  

  

ACC - 
47602/07 

AA03 
Necessidades 

Educativas Especiais: 
Modos de Ser e Fazer 

Curso 
25h 
1 

Elvira Silva 
Educadores e 
Professores do 

1º Ciclo 
Realizada 

ACC - 
47562/07 

AA03a 

Necessidades 
Educativas Especiais: 
Modos de Ser e Fazer 

2ª turma 

Curso 
25h 
1 

Fernanda 
Ventura 

Educadores e 
Professores do 

1º Ciclo 

Inicia a 10 de 
Abril  

Colégio “Os 
Cartaxinhos”, 
Alenquer   

ACC - 
47562/07 

AA04 

A Intervenção 
Educativa no 

Contexto de Creche: 
Novos Desafios 

Curso 
25h 
1 

Mª Teresa 
de Matos 

Educadores de 
Infância 

Realizada ACC – 
48603/07 

AA04a 

A Intervenção 
Educativa no 

Contexto de Creche: 
Novos Desafios 

2ª Turma  

Curso 
25h 
1 

Mª Teresa 
de Matos 

Educadores de 
Infância 

Outubro: 1, 8, 
15, 22, 29;  

Novembro: 5, 
12  

Horário: 
18h/21h 

Novembro: 19. 
Horário: 

17h30/21h30 
CAP – 

CORROIOS 

ACC – 
48603/07 

AA05 

A Intervenção 
Educativa no 

Contexto de Creche: 
Novos Desafios 

3ª Turma  

Curso 
25h 
1 

Mª Teresa 
de Matos 

Educadores de 
Infância 

Março: 26; 
Abril: 2, 9, 16, 
23, 30; Maio: 7 

Horário: 
18h/21h Maio: 
14 Horário: 
17h30/21h30 

APEI 
(ver mapa)  

ACC – 
48603/07 

AA06 

Relação Escola-
Família: Um Desafio 
Central para uma 

educação partilhada 

Curso 
25h 
1 

Mª Manuela 
Sousa 
Matos 

Educadores de 
Infância 

Abril: 22, 29;  
Maio: 6, 20, 

27;  
Junho: 3  
Horário: 

17h30/21h 
Junho: 12  
Horário: 

17h30/21h30 
APEI 

(ver mapa)  

ACC - 
48602/07 
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AA07 Regras, Afectos e 
Famílias 

Curso 
15h 
0,6 

Maria da 
Graça 
Tavares 

Educadores e 
Professores do 

1º Ciclo 

Abril: 10, 17, 
24.  

Maio: 8, 15 
Horário: 
18h/21h  
Lisboa 

ACC - 
47749/07 

AA08 
As Emoções – 

Compreendê-las para 
saber lidar com elas ? 

Curso 
15h 
0,6 

Maria da 
Graça 
Tavares 

Educadores e 
Professores do 

1º Ciclo 

Maio:10, 17, 
31. 

Horário:  
10h/13 – 
14H/16h 

Espaço Júnior 
Corroios  

ACC - 
47755/07 

AA09 Prevenção de 
Posturas Incorrectas 

Curso 
15h 
0,6 

Cláudia 
Quaresma 

Educadores e 
Professores do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Lisboa ACC - 
47601/07 

AA10 

Coordenação, 
Animação e 

Dinamização dos 
Projectos TIC nas 

Escolas 

Oficina 
25h 
2 

Henrique 
Santos 

Educadores e 
Professores do 
ensino Básico 
e Secundário 

Maio: 26  
Junho: 2, 3, 

16, 17  
Horário: 
16.30h – 
20.30h 

Junho: 23 
Horário: 16.30 

– 21.30h  
EB1+JI Maria 

Lamas 
(Odivelas)  

ACC – 
46741/06 

AA10a 

Coordenação, 
Animação e 

Dinamização dos 
Projectos TIC nas 

Escolas 
2ª turma  

Oficina 
25h 
2 

Henrique 
Santos 

Educadores e 
Professores do 
ensino Básico 
e Secundário 

Abril: 14, 16, 
23, 28 e 30  
Horário: 
17.30h – 
21.30h 
Maio: 7  
Horário: 
17.30h – 
22.30h 

(Colégio do 
Falcão) 
Inscrições 
limitadas ao 
Colégio  

ACC – 
46741/06 

AA11 

A Utilização das TIC 
no Processo de 

Ensino/Aprendizagem 
 

Oficina 
25h 
2 

Henrique 
Santos 

Educadores e 
Professores do 
ensino Básico 
e Secundário 

Maio: 3, 10, 17 
Horário: 
10h/12h – 
13h/15h 

Junho: 7, 14 
Horário: 
10h/12h – 
13h/15h   
Junho: 21 
9h/12h – 
13h/15 

ACC – 
44037/06 

AA12 
Matemática na 

Educação de Infância: 
Que desafios? 

Oficina 
25h 
2 

Isabel 
Correia 

Educadores e 
Professores do 
1º Ciclo do 

Ensino Básico 

Abril: 8, 15, 
22, 29. 

Maio 6, 13. 
Horário: 18h às 

21h     
Maio: 17.    
Horário: 
10h/13h – 
14h/18h 

Espaço Júnior 
Corroios  

ACC- 
47952/07 

AA13 
Os Direitos da Criança 
– Uma Questão de 
Desenvolvimento 

Curso 
25h 
1 

Helena 
David 

Educadores de 
Infância Lisboa 

ACC- 
47569/07 

AA14 Dificuldades de Curso Helena Educadores de  ACC- 
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Desenvolvimento: 
Que lugar à 
diferença? 

25h 
1 

David Infância 45165/06 

AA15 

A Avaliação como 
Alicerce da Qualidade 

nas Dimensões 
Curriculares do J.I. 

Oficina 
25h 
2 

Graça 
Cardoso 

Educadores de 
Infância 

Maio:10, 17 e 
24 

Junho: 7 e 14  
Horário: 9:30 - 
12:30; 13:30-

15:30 
Escola 

Superior de 
Educação do 

Porto 

ACC- 
39245/05 

AA16 
Metodologias Activas 
e Expressivas em 
Educação Especial 

Oficina 
25h 
2 

David 
António 
Rodrigues 

Educadores de 
Infância e 

professores do 
ensino básico 
e secundário, 
professores do 

grupo de 
Educação 
Especial 

Maio: 2, 9 
Horário: 
17h/21h 

maio: 3, 10 
Horário: 
9h/13h 

Junho: 27 
Horário: 
17h/21h 
Junho: 28 
Horário 
9h/13h  
Lisboa 

ACC – 
50406/08 

AA17 
O Prazer de Brincar – 
Brincar é divertido 

Circulo 
de 

Estudos 
35h 
2.1 

Henrique 
Santos 

Educadores de 
Infância e 

professores do 
ensino básico 

A definir  ACC-49861/08 

AA18 

Como transformar um 
Problema Ambiental 

num Projecto 
Educativo / O Proj. 
Educativo e o Proj. 
Pedagógico no 

Contexto da Educação 
Ambiental 

Oficina 
25h 
2 

Anabela 
Gameiro 

Educares de 
Infância e 

professores do 
ensino básico 

Maio: 10, 17, 
31;  

Junho: 7, 22  
Horário: 
10h/13h – 
14h/16h 
APEI 

(ver mapa)  

ACC – 
50145/08 

AA19 

O Imaginário 
Colectivo no Contexto 

da Educação de 
Infância 

Oficina 
25h 
2 

Anabela 
Gameiro 

Educadores de 
Infância 

Maio 12, 19, 26 
Horário 
18h/21h;  

Junho: 2, 11, 
16, 23 Horário 
18h/21h ;  
Junho: 25  
Horário 
17h/21H 
APEI 

(ver mapa)  

ACC-49973/08 

AA20 

Educação Sexual na 
Escola – de 

pequenino se torce o 
pepino 

Curso 
25h 
1 

Victor 
Ferreira 

Educadores e 
Professores 1º 

Ciclo 

Abril 12, 19, 
26;  

Maio 3, 10  
Horário: 
10h/13h – 
14h/16h. 
Rio Tinto 

ACC 49567/08 

AA21 O Papel e a Função da 
Biblioteca Escolar 

Curso 
25h 
1 

Carlos 
Guardado 

Educadores e 
Professores do 
Ensino Básico 
e Secundário 

Lisboa ACC-46381/06 

AA22 

A Biblioteca Escolar, 
Leitura e Literacia 
nos Jardins de 

Infância e 1º CEB 

Oficina 
50h 
4 

Carmen 
Sanches 

Educadores e 
Professores do 
Ensino Básico 

Setembro: 23, 
25, 30; 

Outubro: 2, 7  
Horário: 
18h/21h 

Outubro: 9, 14, 
16, 21, 23; 

Novembro: 4, 

ACC-47482/07 
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6, 11, 13, 18  
Horário: 

18h/21h30 
Lisboa 

AA23 

Gestão de Conflitos – 
Desenvolvimento de 

Competências 
Sociais/Interpessoais 

Curso 
25h 
1 

Mª Graça 
Tavares 

Educadores e 
Professores do 
Ensino Básico, 
1º, 2º, 3º 
Ciclos 

Realizada ACC-49915/08 

AA24 

As Ciências na 
Educação de Infância 
– Experimentar para 

aprender 

Oficina 
25h 
2 

Rosário 
Leote 

Educadores de 
Infância 

Setembro: 24; 
Outubro: 1, 8, 
15, 22 e 29; 
Novembro: 12 
; Horário: 
18h/21h ; 

Novembro: 19; 
Horário: 

17,30/21,30h 
Escola Básica 
Integrada de 
Vale Rosal – 
Charneca da 
Caparica 

(Margem sul 
do Tejo)a 

ACC – 
50120/08 

AA25 Tudo o que um Lápis 
pode conter 

Curso 
25h 
1 

Elvira Silva 

Educadores e 
professores do 

1º Ciclo 
do ensino 
básico 

Abril: 15, 17, 
22, 29  
Horário: 

17h30/20h30 
Maio: 7  
Horário: 

17h30/21h30 
 Maio: 9  
Horário: 
17h/21h 
Maio: 16  
Horário: 

16h30/21h30 
Jardim de 
Infância de 
Queluz  

ACC-49896/08 

AA26 

Expressão Oral e 
Abordagem à Escrita 
"A Dança dos Sons e 
das Palavras…" 

Curso 
15h 
0.6 

Ana Rosa 
Trindade 

Educadores e 
professores do 

1º Ciclo 
do ensino 
básico 

Setembro: 29;  
Outubro: 6, 13, 

20, 27  
Horário: 

18h/21h.Lisboa 

ACC-47955/07 

AA27 
Diferenciação Curricular 
em Educação Especial 

Oficina 
25h 
2 

David 
Rodrigues 

Educadores de 
Infância e 

professores do 
ensino básico 
e secundário, 
professores do 

grupo de 
Educação 
Especial 

Outubro: 3 e 
10 

Horário: 
17h/21h;  

Outubro: 4 e 
11  

Horário: 
9h/13h;  

Novembro: 7  
Horário: 
17h/21h;  

Novembro: 8  
Horário: 
9h/13h.  
Lisboa 
APEI 

(ver mapa)  

ACC – 
50407/08 

AA29 
Entre o Desenho e a 

Escrita – Traços, Linhas 
e Bolinhas 

Curso 
25h 
1 

Anabela 
Gameiro 

Educadores e 
professores do 

1º Ciclo 
do ensino 
básico 

Setembro e 
Outubro APEI 
(ver mapa)  

Em processo 
de acreditação 

AA30 Os Ambientes Oficina Maribel Educadores e Junho: 5, 12, ACC/52193/08 
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Emergentes e as 
Tecnologias de 
Informação e 

Comunicação em 
Contexto de Jardim de 
Infância e 1º Ciclo do 

Ensino Básico  

25h 
2 

Miranda professores do 
1º Ciclo 
do ensino 
básico 

17, 19, 24, 26, 
27 - Horário: 
18h/21h  
Julho: 3 – 
Horário: 
17h/21h 

EB 2,3 João 
Afonso, 
Aveiro  

AA31 

Animação Multimédia da 
Imagem – Vamos 

dinamizar a “hora do 
conto” de uma forma 

diferente 

Curso 
15h 
0.6 

Ana Afonso 
Profissionais 
de educação 

Outubro: 11, 
18, 25 
Horário: 
10h/13h – 
14h/16h 

Em processo 
de acreditação 

 
 
 
ACÇÕES NÃO ACREDITADAS: 
 

DESIGNAÇÃO DA 
ACÇÃO HORAS FORMADORES DESTINATÁRIOS 

CALENDÁRIO 
E LOCAL DE 
REALIZAÇÃO 

 

NA01 

Animação 
Multimédia da 
Imagem – 

Vamos dinamizar 
a “hora do 

conto” de uma 
forma diferente 

15h Ana Afonso 
Profissionais de 

educação/Pais/Encarregados 
de educação  

Maio: 10, 17, 
24 

Horário: 
10h/13h – 
14h/16h 
Lisboa 

NA02 Música para 
Bebés… 

5h Ana Ferrão 
Profissionais de 

educação/Pais/Encarregados 
de educação  

Maio: 10, 17 
Horário: 
10h/13h 
Lisboa 

NA03 

Escutar, Cantar, 
Tocar, Dançar – 

Expressão 
Musical no 
Jardim de 
Infância 

10h Ana Ferrão 
Profissionais de 

educação/Pais/Encarregados 
de educação  

Realizada 
APEI 

(ver mapa)  

NA04 

O Jogo 
Dramático no 
Contexto 
Educativo 

25h 

F. Pedro 
Oliveira 
(Salto no 
Escuro)  

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação  

Abril: 12 e 19;  
Maio: 10, 17 e 

3 
Horário: 9.00h 
às 14.00h 
ÁPIA 
Ajuda  

NA05 
Expressão 
Corporal 

15h Rogério Franco 
Profissionais de 

educação/Pais/Encarregados 
de educação  

Abril/Maio 
APIA 

NA06 Vamos “Fazer” 
Ciência… 

15h Ana Cristina 
Sampaio 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação  

Maio: 10, 17 e 
31 

Horário: 
10h/13h – 
14h/16h 
APEI 

(ver mapa)  

NA07 
Os Contos de 
Fadas na 
Educação 

6H 
Cláudia 
Valentim 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação  
Realizada 

NA08 Oficina de 12h Pedro Oliveira Profissionais de Realizada 
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Prática Vocal (Salto no 
Escuro)  

educação/Pais/Encarregados 
de educação  

Lisboa 

NA09 
A Criança, a 

Matemática e a 
Actividade Física 

5h 
Cristina Bento, 
Aliete Filipe 
Ana D Além 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação  

5 de Abril  
Associação 
Pomba da 

Paz 
Sacavém  

NA10 
A Criança, a 

Comunicação e a 
Actividade Física 

5h 
Cristina Bento, 
Aliete Filipe 
Ana D Além 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação  

Não se realizou 
na data 

inicialmente 
prevista 

(aguarda nova 
calendarização) 
Associação 
Pomba da 

Paz 
Sacavém  

NA11 

A Criança, a 
Segurança, as 

Regras e Rotinas 
e a Actividade 

Física 

5h 
Cristina Bento, 
Aliete Filipe 
Ana D Além 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação  

17 de Junho 
Associação 
Pomba da 

Paz 
Sacavém  

NA13 
Como escolher 
os Contos de 

Fadas 
6h Cláudia 

Valentim 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação 

12 de Abril 
9h30/13h – 
14h30/17h 
Creche 

Jardim da 
Fantasia - 
Lisboa,  

NA14 

Desenvolvimento 
de Competências 
para Educar com 

Afectos 

12h Graça Tavares 
Profissionais de 

educação/Pais/Encarregados 
de educação 

29 de Março e 
5 de Abril, 
10h/13h - 
14h/17h 

Jardim-de-
Infância de 

Pêra 
(sala 

polivalente) 
Albufeira 

NA15 Quem conta um 
conto... 

6h Liliana Lima,  
Profissionais de 

educação/Pais/Encarregados 
de educação 

12 de Abril 
10h-13h/14h-

17h  
Creche e 
Jardim de 
Infância do 
Centro de 
Bem Estar 
Social de 
Foros de 
Salvaterra.  

NA16 
Como escolher 
os Contos de 

Fadas 
6h Cláudia 

Valentim 

Profissionais de 
educação/Pais/Encarregados 

de educação 

Maio: 10 
9,30h/13h – 
14,30/17h 
Creche e 
Jardim de 
Infância do 
Centro de 
Bem Estar 
Social de 
Foros de 
Salvaterra 
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SÁBADOS TEMÁTICOS: 

Os Sábados Temáticos na APEI são um espaço de reflexão e partilha, 

dirigido a profissionais de educação e outros interessados, que 

pretendem proporcionar a divulgação e disseminação de boas 

práticas, de investigações, de reflexões e de trabalhos desenvolvido 

no âmbito da Educação, em geral, e da educação de infância em 

particular. 

Durante o ano de 2008 a APEI propõe-se realizar o Sábado Temático 

com periodicidade mensal, das 10h às 13h, sem custos para 

associados e com o valor de 10 euros para não associados. 

 

No sentido de disseminar a formação, optámos por dinamizar os 

Sábados Temáticos noutras localidades, no mesmo "formato" do ano 

transacto com a partilha/troca de experiências e ideias sobre 

determinada temática.  

A participação em cada Sábado Temático terá de ser precedida de 

inscrição. 

Elaborámos um programa específico para as actividades a 

desenvolver no espaço sede da APEI e um outro plano para as 

actividades que serão desenvolvidas fora de Lisboa, que se 

apresentam de seguida: 

 

Plano para 2008  

Data Tema Quem Local 

19/01 

Construindo a 

Linguagem Escrita 

aos Três Anos  

Laura 

Machado 

APEI 

Sede 

(esgotado) 
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26/01 

O Imaginário 

Colectivo, Fadas, 

Gnomos e Duendes 

Anabela 

Gameiro 

CAP Corroios 

 

16/02 

As Dramáticas 

Expressões e as 

Festas 

F. Pedro 

Oliveira 

Salto no 

Escuro 

APIA 

Lisboa 

23/02 

As Dramáticas 

Expressões e as 

Festas 

F. Pedro 

Oliveira 

Salto no 

Escuro 

Auditório da Segurança 

Social 

Santarém 

08/03 
Intercâmbio entre 

Ciclos 

Ana Isabel 

Albertino, 

Elsa Coelho, 

Paula 

Martins 

Colégio "O Centeio" 

Setúbal 

29/03 A Expressão Corporal 
Rogério 

Franco 

APIA 

Lisboa 

29/03 
A Actividade Lúdica e 

a Literacia 

Ana Mª 

Pessanha 

APEI 

Sede 

28/06 
As Ciências no 

Jardim-de-Infância 

Clara 

Madeira e 

Cristina 

Aragão 

*Setúbal 

12/04 

O Imaginário 

Colectivo, Fadas, 

Gnomos e Duendes 

Anabela 

Gameiro 

APEI 

Sede 

(esgotado) 
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19/04 

Construindo a 

Linguagem Escrita 

aos 3 Anos 

Laura 

Machado 

CAP 

Corroios 

19/04 

Educação Matemática 

no Jardim-de-

Infância 

Isabel 

Correia 

Auditório da Segurança 

Social 

Santarém 

10/05 
A Matemática na 

Educação de Infância 

Isabel 

Correia 

Colégio "O Centeio" 

Setúbal 

10/05 
Dinamizar a Hora do 

Conto pela Imagem 
Ana Afonso Corroios 

17/05 A Expressão Corporal 
Rogério 

Franco 

Pombal* 

Escola Secundária com o 

3º CEB de Pombal 

(junto ao Hospital 

Distrital de Pombal e 

próximo da Estação de 

Caminhos de Ferro) 

Sala 202 

17/05 
Dinamizar a Hora do 

Conto pela Imagem 
Ana Afonso 

APEI 

Sede 

(esgotado) 

31/05 

Envolver as Famílias 

no Processo 

Educativo – As 

Potencialidades das 

TIC 

Henrique 

Santos 

Pombal 

Escola Secundária com o 

3º CEB de Pombal 

(junto ao Hospital 

Distrital de Pombal e 

próximo da Estação de 

Caminhos de Ferro) 
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Sala 305 

31/05 

De “Histórias de 

Colo” a “Dias com 

História” 

Ana 

Carolina 

Ribeiro e Mª 

José Ferro 

Auditório da Segurança 

Social 

Santarém 

14/06 

As ciências 

experimentais no 

Jardim de Infância 

Cristina Sá 
EB2.3 do Castêlo da 

Maia 

21/06 
Escolher Editar Livros 

para a Infância 

Ana Paula 

Faria 

APEI 

Sede 

adiado 

28/06 

As Ciências 

Experimentais no 

Jardim de Infância 

Luisa 

Mendes 

APEI 

Sede 

27/09 
A Criança e a 

Sexualidade 

Ass. Família 

e Sociedade 

APEI 

Sede 

(esgotado) 

04/10 
A Criança e a 

Sexualidade 

Ass. Família 

e Sociedade 

CAP 

Corroios 

 

27/09 
A Avaliação em 

Jardim-de-Infância 
Ana Peixoto Santarém 

18/10 
Educação de Infância 

Itinerante 

Ana 

Manuela 

Louro 

APEI 

Sede 

(esgotado) 

25/10 Educação de Infância 
Ana 

Manuela 

Auditório da Segurança 

Social 
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Itinerante Louro Santarém 

22/11 
O Bichinho da Música 

na Música com Bicho 

Companhia 

de Música 

Teatral 

APEI 

Sede 

(esgotado) 

29/11 

O Bichinho da Música 

na Música com Bicho 

Expressão Corporal 

Companhia 

de Música 

Teatral 

Auditório da Segurança 

Social 

Santarém 
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ACÇÕES PESSOAL NÃO DOCENTE: 

 

DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO 

HORAS 

FORMADORES 

DESTINÁRIOS 

CALENDÁRIO/LOCAL DE REALIZAÇÃO  

 

PND01 

O papel dos Auxiliares de Acção Educativa no mundo da 

música 

6h 

Ana Ferrão 

Auxiliares de Acção Educativa  

6 e 7 de Junho 

Horário: dia 6 - 17,30h/21,00h; dia 7 – 10.00h/13.00h – 

14.00h/17.30h 

Lisboa 

PND02 

Quem Conta Um conto…. 

6h 

Liliana Lima 

Auxiliares de Acção Educativa 
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Realizada 

PND03 

Educação Ambiental – Observar, recolher e construir… 

15h 

Anabela Gameiro 

Auxiliares de Acção Educativa  

Março: 15, 29 Horário; Abril: 5 Horário: 10h/13h – 14h/16h 

APEI 

PND04 

Literatura para a infância – O papel da A.A.E/Animador e a 

animação de livros e histórias para a infância 

15h 

Manuela Matos 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  

Realizada 

PND05 

Desenvolvimento de Competências para Educar com Afectos 

25h 

Graça Tavares 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  

Junho: 7, 14, 21, 28 

Julho: 5 

Horário: 14h/19h 
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APEI 

 

PND06 

Quando o lúdico ajuda.. 

20h 

Henrique Santos 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores 

Julho: 5, 12, 19, e  

26 

Horário: 10h - 12h/ 13h – 16h 

Lisboa 

PND07 

Expressão Plástica como meio de comunicação na creche e 

Jardim-de-infância 

15h 

Anabela Norte 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  

Realizada 

PND08 

Ideias e Práticas para a Utilização do Computador 

20h 

Henrique Santos 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  
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Junho: 24 e 27. 

Julho: 2 e 4    

Horário: 17h – 21.30h 

Lisboa 

PND09 

Primeiros Socorros 

15h 

Cláudia Quaresma 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  

Lagoa 

PND10 

Primeiros Socorros 

15h 

Cláudia Quaresma 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  

Realizada 

PND11 

Ser Auxiliar na Creche 

15h 

Ana Bela Baptista 

Auxiliares de Acção Educativa e Animadores  

Abril: 19; Maio: 10 e 17 

Horário: 9.00h às 14.00h. 

APEI  
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