
Transcrição da entrevista 

 

O DISCURSO DEVERÁ ESTAR SEMPRE NA PRIMEIRA OU, EM 
ALTERNATIVA, NA TERCEIRA PESSOA. 

 

RETIFICAR A ORTOGRAFIA EM CONFORMIDADE COM O 
NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 

 

O NOME DO CENTRO DE FORMAÇÃO TEM SEMPRE 
MAIUSCULA INCIAL 

 

BLOCO B: FALE-NOS UM POUCO DA HISTÓRIA DO CENTRO DE 

FORMAÇÃO. 

 

Efetivamente os centros de formação de associação de escolas foram 

constituídos no início dos anos noventa por determinação legal e nessa altura constituí-

se no concelho de Loures um centro de formação que se chamava Cenfores Loures-

Norte. Este centro estava sedeado numa das escolas da cidade de Loures, Escola 

Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo. Afirma, ainda, a nossa entrevistada que 

no início da constituição do centro de formação esteve presente e que até se candidatou 

para Diretora do centro, mas acabou por não ser selecionada. No entanto, foi convidada 

para assumir o cargo da assessora pela Doutora J.G., Diretora do centro Cenfores 

Loures-Norte (…). 

Segundo a nossa entrevistada, até o ano 2006, o centro Cenfores Loures -Norte 

abrangia apenas e só as escolas da área Norte do concelho de Loures. Mais tarde, 

quando foi constituído o concelho de Odivelas, algumas escolas que pertenciam a esse 

concelho mantiveram-se ligadas ao Cenfores Loures-Norte, como por exemplo, a Escola 

Secundária Pedro Alexandrino, ao quadro da qual pertence a nossa entrevistada, bem 

como a Escola Básica da Póvoa Santa Adrião. 



Nesse mesmo ano, com a reforma da antiga Directora do Centro Cenfores 

Loures-Norte, Dr.ª. J.G., abriu-se o concurso para a direção do centro. Afirma a 

entrevistada Dr.ª M.N., que embora não estivesse bem de saúde e demasiado atarefada 

com os trabalhos da faculdade porque estava no final do curso do mestrado (…), acabou 

por se candidatar para a direcção do centro e foi seleccionada. Relata que na altura que 

assumiu o cargo em Julho 2006, ainda o centro Cenfores Loures- Norte abrangia apenas 

as escolas das áreas norte do concelho de Loures. Mas entretanto foram emitidos dois 

despachos em 2008 (Despacho 18038 e 18039) sobre a extinção de todos os centros de 

formação de associação das escolas a nível nacional, onde foi determinado que quem 

quisesse, neste caso as escolas, deveriam constituir um novo centro de formação. 

Entretanto, nessa altura ouve problemas com algumas escolas que pertenciam ao centro 

de formação D. Dinis de Odivelas, e a maior parte destas escolas ficaram sem formação 

durante o ano 2007 vindo os professores frequentar a formação no Cenfores. No ano 

2008 a maior parte das escolas quis associar-se ao Cenfores. Na reunião geral que foi 

realizada para decidirem a estruturação do novo centro estiveram presentes 19 

estabelecimentos de ensino, sendo essas escolas da área Norte do concelho de Loures e 

todas do concelho de Odivelas excepto as escolas da região da Pontinha.   

Em que é que o Cenfores se diferencia dos outros centros 

Havendo inevitavelmente uma matriz comum entre os centros de formação, que está 

estabelecida na legislação nomeadamente no regime jurídico da formação contínua e no 

que diz respeito às estruturas de organização administrativa e gestão cuja composição é 

idêntica, cada centro de formação tem as suas peculiaridades e características únicas, a 

começar por quê? Pelo contexto.  

O contexto onde está inserido o Cenfores é um contexto único, especialmente, falando 

em termos da situação económica, as dinâmicas com a cidade principal, que é cidade de 

Lisboa e por isso tem as características próprias, também porque os nossos destinatários 

principais são os docentes que trabalham com uma população, maioritariamente em 

particular na região de Loures, de alunos imigrantes quer dos países Africanos de 

expressão portuguesa quer dos Países de Leste. E o que é que isso tem a ver com a 

formação de professores? Tem tudo haver, porque, em primeiro lugar, a 1formação de 

professores é realizada com o objectivo de dar respostas, às vezes, às necessidades e 
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outras vezes às expectativas mas sobretudo colmatar as dificuldades que os professores 

sentem no seu dia-a-dia como docentes, e portanto temos que fazer uma formação que 

também vá ao seu encontro e que tem sobretudo em conta os destinatários últimos da 

formação que são os alunos não os professores. Em segundo lugar, o que o centro 

pretende é que a formação toque nos professores para apelar aos alunos ou actuar na 

gestão de sala de aula ou na gestão além da sala de aula modificando o ensino e a 

aprendizagem, melhorando o sucesso escolar. Só podemos fazer isso se tivermos a 

noção que temos tantos alunos imigrantes, e, por consequência, arranjarmos formas 

clara e concreta e adequadas para lhes dar respostas.  

As nossas respostas são pedidas pelas escolas associadas e procuramos, (normalmente 

conseguimos) concretizá-las (e concretizá-las bem) e num período de tempo curto. É 

verdade que nem sempre o conseguimos. Mas esta é uma peculiaridade de Cenfores. 

Mais, também temos escolas na zona rural, por exemplo temos um agrupamento de 

escolas, escola integrada de Bucelas que está localizada no meio rural de produção 

vitivinícola e hortícola. Os alunos daquela região são completamente diferentes dos 

alunos de Santo António dos Cavaleiros ou da cidade de Odivelas. Desde modo, os 

professores requerem do centro, uma formação que é adequada e concreta para aquele 

contexto. O centro teve em tempos curiosamente um projecto de intervenção no âmbito 

da “investigação e acção” dinamizando a relação entre a escola e a comunidade das 

redondezas nomeadamente os pais, porque os pais da zona rural atribuem toda a 

responsabilidade à escola e delegam toda a responsabilidade aos professores 

(antigamente até se dizia: “se for preciso bater que lhes batam”), um cenário 

completamente diferente de outro contexto… a demissão das responsabilidades 

acontecem por razões completamente diversas, porque há pais que não têm tempo ou 

não conseguem gerir uma relação com os filhos. Por exemplo, nas zonas urbanas há 

muitos conflitos de relação entre pais e filhos, mas não é isso que acontece na zona 

rural. Na zona rural há uma confiança extraordinária na figura do professor, mas 

também era importante trazer os pais para a escola. E nesse caso criou-se uma 

actividade que decorreu durante mais de um ano, a fim de sensibilizar os pais com o 

objectivo de promover reuniões, conversas informais sobre a escola, filhos, sucesso 

escolar e o que se aprendia, e assim alguns pais passaram a ser mais próximos da escola. 

A nossa entrevistada partilha da opinião que o Cenfores não fez nada, apenas foi um 

veículo sem grandes expectativas sem querer ficar com louros nenhuns, mas para fazer 



com que aquela escola se aproximasse dos pais e vice-versa. Mais uma vez com um 

objetivo tácito, melhorando o ensino, aprendizagem e sucesso escolar e não estou a falar 

de notas não quero saber se os alunos tem 15 ou 19 valores, mas, que os alunos tirem da 

escola alguma coisa de valores, que encarem a escola como uma oportunidade, onde 

aprendem a saber ser, saber estar, saber relacionar, saber fazer e de terem expectativas 

para o futuro, e isso é que é o sucesso escolar na minha óptica. Mas isto não é a única 

diferença do Cenfores em relação aos outros centros. A nossa entrevistada acrescenta 

que a Direcção do centro de formação tem muita influência na forma como as coisas se 

fazem, nesta óptica está a falar das actividades e das tarefas. A estrutura da direcção de 

um centro de formação, os seus associados e a participação que estes têm na dinâmica 

do centro são importantíssimos para o centro, ter oferta formativa adequada, gerir de 

uma forma adequada, como, dar respostas eficazes, dar respostas em tempo, definir um 

conjunto de finalidades, objectivos. Mas o centro consegue cumprir isso? Sim, mas só 

quando há uma participação e colaboração activa, sem o trabalho colaborativo um 

centro de formação não funciona.  

 

Quais são as publicações que o cenfores desenvolve? 

A Dr.ª MN diz que o Cenfores já teve algumas publicações no moodle feitas 

pelos formandos, já foram realizados dois seminários internacionais onde estiveram 

envolvidas várias universidades (uma de um país de Leste, pelo menos 3 Universidades 

de Portugal e duas do Brasil) e muitos professores. O primeiro seminário foi realizado 

em 2010 e o segundo em 2011.  

Neste momento o Cenfores está a preparar um livro do primeiro seminário. 

Trata-se de um livro com artigos científicos apresentados no primeiro seminário em 

2010. A nossa entrevistada salienta que é mais fácil publicar um livro com artigos do 

que publicar uma revista permanente, porque o centro não dispõe de recursos humanos 

suficientes. Um dos grandes problemas do centro de formação e em particularmente do 

Cenfores são o défice dos recursos humanos. Na perspetiva da nossa entrevistada, as 

directoras deveriam ter sempre apoios de assessores, consultores e de assistentes 

técnicos. Por exemplo, o Cenfores neste momento, dispõe de uma funcionária de apoio 

administrativo que está a tempo integral, mas em relação ao ano passado esta tinha a 

redução e flexibilidade de horários por causa dos estudos e não estava no Cenfores a 



tempo integral. Ainda salienta que não possui uma equipa. A título de exemplo refere 

que, no caso de o diretor estar doente não tem quem o substitua. Neste momento tem 

duas professoras como assessoras mas só estão disponíveis 8 tempos letivos que dá 

6h/semana (…). Partilha que detém várias ideias para implementar mas não é possível 

porque não possui recursos humanos suficientes. Mas gostava de realizar parcerias com 

as universidades estrangeiras e centro de formação de outros países. 

Como é que o Cenfores faz a Acreditação das acções de formação? E dos 

formadores? 

Segundo a nossa entrevistada, no geral, o Cenfores não realiza ações não 

acreditadas. Até hoje, que se recorde, só regista duas exceções: uma formação sobre o 

Sistema de Avaliação de Desempenho na Administração Pública, destinada ao pessoal 

docente (Diretores ou Avaliadores que pertence as nossas escolas e agrupamentos de 

escolas) e a assistentes técnicos que estavam ligados ao sistema de inserção de dados do 

SADAP (pessoal não docente). Esta formação foi realizada em duas sessões durante um 

dia inteiro 8h, 4 de manha e 4 da tarde, foi uma ação de formação extremamente 

interessante (…). Esta formação foi solicitada à entrevistada por um grupo dos Diretores 

pertencentes as escolas associadas quando começou a avaliação com o sistema  

SIADAP, e afirmaram que precisavam de uma especialista nesta área e que soubesse a 

legislação e que os ajudasse a implementar. E por fim isso valeu a pena (…). Também o 

centro realizou mais uma formação não acreditada sobre auto avaliação das escolas com 

sistemas CAF (…), destinada exclusivamente aos diretores. Tirando estas duas ações de 

formação que não foram acreditadas, todas as outras são acreditadas pelo Conselho 

Científico Pedagógico de Formação Contínua de Professores que está sedeado em 

Braga. 

Desde de Janeiro de 2011, que o centro tem acesso à plataforma do CCPFC. Esta 

tem entradas específicas para cada situação (acreditação dos CFAE, acreditação de 

ações, acreditação de formadores) itens exclusivos para cada modalidade de ação de 

formação  Na plataforma está disponível um conjunto de formulários que o centro 

obrigatoriamente tem de utilizar sempre que quer acreditar uma ação para que, 

posteriormente a possa realizar. Regra geral, qualquer formador tem de estar acreditado 

pelo CCPFC na área da sua especialidade ou outras áreas que abrangem a sua área de 

formação. Depois de este ser acreditado o centro realiza uma reunião com o mesmo, no 



qual estes propõem ao centro um projeto de formação e depois transcreve para um 

formulário que é idêntico ao que está na plataforma do conselho científico pedagógico: 

cabe sempre ao centro submeter a proposta ao CCPFC que é apreciada e isto pode 

demorar um mês ou 4 meses. Quando é acreditada e de acordo com os critérios que 

estão estabelecidos na plataforma o centro pode realizar a ação de formação.    

 

 

BLOCO C: FALE-NOS UM POUCO SOBRE A MISSÃO DO PROJETO 

NOVOS LAÇOS. 

Os objetivos estão definidos no Regulamento do Cenfores.  

Segundo a nossa entrevistada, o centro de formação Cenfores têm por objectivos 

criar ou implementar formação para o pessoal docente das escolas associadas que 

responda às suas reais necessidades de formação. Entendendo as necessidades reais, 

como as necessidades em primeiro lugar, aqueles que surgem no sistema educativo, 

sentidas pelos próprios professores no seu exercício profissional, e em segundo lugar 

sentidas pela própria organização escolar, até porque as escola só crescem se os 

professores crescerem e cresce com os professores e pelos professores, portanto tem 

essa dupla vertente. Ainda tem como objectivo, agir no sentido de proporcionar a 

formação que esteja de acordo com as necessidades dos próprios destinatários mas 

também que esteja de acordo com as necessidades da organização da escola, aliás neste 

momento, os planos de formação e os levantamentos de necessidades são da 

responsabilidade das escolas associadas.  

 

 

BLOCO D: FALA-NOS UM POUCO DAS FORMA DE FINANCIAMENTO E 

DAS SUAS PARCERIAS?  

 

De acordo com a nossa entrevistada, em 2008 o Cenfores teve um plano de  

formação, inserido num programa nacional, em Avaliação de Desempenho Docente, 

que foi financiada, com o propósito de dar resposta às necessidades do sistema 



educativo, por exemplo, em relação ao modelo proposto pela antiga Ministra de 

Educação, no qual foi lançado um plano de formação a nível nacional e foi estabelecido 

um número restrito de turmas em função do número de professores da população 

abrangida ao Cenfores. Só se poderia realizar formação para: Directores das escolas, 

membros das direções executivas que não director, coordenador do departamento 

curricular (avaliadores) e os próprios professores. O Cenfores constituiu várias turmas 

(36) num período que mediou de Julho a Novembro.Tratava-se de uma formação que 

estava previamente estabelecida, “empacotada” pelo Ministério de Educação para 

aquele grupo de destinatários, independentemente dos destinatários estarem interessados 

em frequentar ou não, portanto só eles é que podiam frequentar, porque o sistema tem 

de formar aqueles recursos para dar resposta às suas necessidades, o que permite o 

desenvolvimento do próprio sistema educativo.  

Em 2009, foram definidas superiormente, pelo ministério  da  educação,  as 

directrizes  para  os  Centros de Formação poderem apresentar os seus planos de 

formação a financiamento, desta vez através do orçamento de estado. Porém, as 

diretrizes foram alteradas duas vezes, mesmo quando estava, a decorrer os prazos para o 

centro apresentar a candidatura ao financiamento. Havia, inicialmente, duas vertentes de 

formação: uma que se destinava às necessidades na área científica e didáctica dos 

docentes e outra no âmbito das TIC. A meio do processo de candidatura foram alteradas 

as prioridades e retiradas todas as acções que dissessem respeito às TIC. Apesar disso, 

todo o plano apresentado pelo Cenfores foi aprovado. Conseguimos dar muitas 

respostas concretas aos destinatários. Por exemplo, o centro propôs uma ação de 

formação de português língua não materna, e tínhamos uma turma prevista segundo o 

levantamento das necessidades que foi efectuado. Assim foi criado o plano de formação 

com base nos dados recolhidos no levantamento de necessidades que as escolas tinham 

feito. Na altura o centro só sentiu necessidade de criar uma turma, mas, depois de esta 

ter começando a funcionar, foi-nos solicitado que houvesse mais turmas e entretanto o 

centro pediu a autorização para realizar aquelas turmas substituindo por outras em que 

não tivéssemos os formandos como, por exemplo, a educação moral religiosa católica. 

Depois de serem autorizadas pelo Ministério de Educação, constituíram-se quatro 

turmas, e houve professores de muitas áreas disciplinares que quiseram frequentar a 

formação de português língua não materna para poderem dar respostas aos seus alunos 

imigrantes. No entanto não puderam frequentar aquela formação porque era destinada 



apenas e só aos professores da língua materna (…). Esta é a finalidade do Cenfores. Dar 

respostas as necessidades que vêm do território educativo, quer sejam individuais, 

organizacionais ou sistémicas (…).2 

Em 2010 o Cenfores elaborou outro plano de formação financiado pelo estado, 

também um plano a nível nacional, o PTE (Plano Tecnológico de Educação). Este plano 

de formação estava direccionado para a utilização dos equipamento tecnológicos das 

escolas e para a criação de condições estruturais dos indivíduos a fim de poderem 

utilizar esses equipamentos (…) Há que criar condições de saber e saber manipular 

aqueles quadros interactivos e computadores para que os professores possam trabalhar 

melhor e de formas diversas com os seus alunos. 

Este plano de formação tinha muitas restrições porque já estavam estabelecidas 

quantas turmas o centro podia ter, quantos destinatários podiam abranger. Era um plano 

que estava estruturado para três anos consecutivos. No ano 2010, realizava-se a primeira 

formação e entravam 30% dos 90% dos professores destinatários da formação, no ano 

seguinte, em 2011, realizava a segunda formação, e em 2012 a terceira e por fim em 

2013 a quarta formação. No final do processo os docentes obtinham certificação de 

competências pedagógica ao nível das TIC. Em 2011 quem é que devia entrar na 

formação? Mais 30% dos professores. Este foi o último financiamento que houve em 

termos nacionais e em termos de financiamento de fundos social europeu que acabaram 

em 2008.  

E a partir dai como é que o centro de formação se manteve?  

Realça a nossa entrevistada que este é um dos problemas graves dos centros de 

formação. Neste momento o Cenfores está a sobreviver com base na realização de 

formação, com duas metodologias: 

Estabelecendo protocolos com as entidades públicas ou privadas (no geral são 

empresas privadas, Universidades, ONGs, com as quais se estabelecem protocolos), 

normalmente estas empresas estão muito viradas para a formação, para ganhar dinheiro, 

mas chegam a um ponto que, querendo continuar a ter a porta aberta, têm que arranjar 

financiamento especiais e nesse caso conseguem por outras vias, como, por exemplo, 

com o apoio das câmaras municipais. Nesse caso, o centro acaba por ser apenas um 
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parceiro para a acreditação das ações e a certificação dos formandos, muitas vezes a 

realização da formação é da responsabilidade da câmara municipal ou da própria 

empresa e quando não há um local, realiza-se numa das nossas escolas (…). Nesta 

formação o centro não tem nenhum dinheiro envolvido, a sua responsabilidade é 

exclusivamente pedagógica. São responsáveis pelo desenvolvimento da formação, pela 

garantia de cumprimentos dos objectivos, conteúdos, e se as metodologias usadas são as 

consignadas. Portanto, o centro começa com o processo da acreditação da formação e 

conclui com a certificação dos formandos. 

Em relação às ONGs por exemplo, que têm pessoas especializadas nos seus 

corpos dirigentes, nos seus trabalhadores ou nos seus voluntários, são estes que 

orientam a ação de formação para o Cenfores, a título gracioso (a custo zero). Quando o 

Cenfores realiza as reuniões com as ONGs, elas propõem um projecto, e se este projecto 

tiver alguma mais-valia e dê algumas respostas aos nossos professores, com certeza que 

abraçamos o projecto que, é sempre submetido à comissão pedagógica em qualquer 

circunstância. Por exemplo, o cenfores realizou uma formação com Aid Global, 

relacionada com a “Educação para Desenvolvimento, que tem haver não apenas com o 

exercício de funções dos nossos professores no nosso contexto socioeconómico mas 

também para elucidação daquilo que é o desenvolvimento do mundo inteiro e quais são 

as intervenções que se podem levar a cabo com os cidadãos do mundo. Este tipo de 

formação está sempre associado ao trabalho directo com os alunos. Os alunos vão 

também elaborando um projecto de acção e intervenção e vão construindo uma 

metodologia de trabalho que se hoje eles não estiverem no seu país sabem como agir, 

mas, estando no seu país sabem onde devem ajudar porque devem ajudar e se devem 

ajudar, pelo menos, com o quê. Há um estímulo à solidariedade e ao desenvolvimento 

sustentável. 

 Finalmente o Cenfores dispõe ainda de outros dois tipos de formação. Formação 

dos nossos docentes por formadores que são quadros especiais, com formação 

especializada, que existam numa determinada escola ou agrupamento de escolas. Estes   

dão respostas, a título gracioso, a uma necessidade que é sentida por um grupo de 

professores (…). Em alguns casos temos professores especialistas que são eles os 

formadores e trabalham com um grupo de formandos. O centro já teve várias ações 

deste estilo nomeadamente o “Dicionário Terminológico” e o “Projecto de Formação 

para o Novo Programa de Português do Ensino Básico”. 



Por último, mas não menos importante, e cada vez mais relevante em termos de 

financiamento para a nossa sobrevivência como estrutura, é a formação financiada pelos 

próprios formandos. 

Como é que é feito o levantamento de necessidades? 

Segundo a nossa entrevistada, actualmente o levantamento de necessidades é 

feito pelas escolas e agrupamentos de escolas associadas. O levantamento de 

necessidades feito pelo centro não é uma grelha formal previamente construída, mas sim 

um construto informal, e parte das necessidades concretas daqueles professores e 

daquela organização, porque às vezes é a própria escola que nos diz, precisamos de a 

ação de formação tal. Uma das peculiaridades do centro é que muitas vezes não dispõe 

de formadores especializados para aquela formação e para isso muitas vezes o próprio 

formador tem que pedir ao conselho científico pedagógico da formação contínua 

(CCPFC) a sua acreditação. 

  A maior parte das formações surgem porque há um grupo de professores que 

solicita a direcção executiva da sua própria escola que ocorra uma ação de formação 

neste âmbito ou naquele. Numa das reuniões que o centro teve com várias escolas e 

agrupamentos de escolas foi proposto ao centro que dê a continuidade ao plano de 

formação do plano tecnológico da educação mesmo sem financiamento e paga pelos 

próprios formandos. Mesmo com o bloqueio do processo de financiamento, o centro 

teve autorização para realizar de novo essas acções. Para além desta formação, por 

exemplo, a Escola Secundária de Caneças solicitou ao centro, uma ação formação na 

área de filosofia. O centro reuniu com a potencial formadora e está a aguardar que esta 

apresente o documento final da acção de formação para a podemos realizar. Outro 

exemplo, no ano anterior surgiram uns projectos em 4 agrupamentos de escolas das 

nossas escolas associadas que se inscreveu na aprendizagem com as TIC, mais uma vez 

é um trabalho em primeira instância com os professores e depois dos professores com 

os alunos (…). Há muitas outras formações que foram realizadas a pedido dos docentes 

das escolas e agrupamentos de escolas associadas ao Cenfores, como por exemplo, a 

formação sobre a saúde e sexualidade, o bullyng e a motivação de professores, etc.  

Como é que fazem chegar as informações aos vossos destinatários?  



 Na opinião da nossa entrevistada, o cenfores mudou muito a comunicação, 

radicalmente. Salienta que quando entrou para o cenfores em 2006, os planos de acções 

eram feitos em papel (folhas de papel A3) a que se anexava a ficha de inscrição. Estes 

planos eram enviados às escolas. (…) Era um sistema de comunicação em diferido e 

direto à direção de escolas, era uma comunicação exclusivamente entre direções e entre 

pares institucionais.  

Assim nos últimos anos procurou-se que essa comunicação fosse alterada, o 

Cenfores continuou a manter comunicação com as direcções de escolas, mas também 

procurou estabelecer a comunicação com os coordenadores de departamento das várias 

escolas mas e, sobretudo, com quem se escrevia na formação ou com quem estava 

interessado na formação, nesse caso os docentes. O cenfores criou, para cada acção de 

formação, desde os últimos dois anos, o registo dos contactos de correio electrónico dos 

docentes que se inscrevem nas ações de formação e aproveita esses contactos para 

servirem de veículo. Outras vezes sococorre-se dos números telefones para permitir 

resolver situações imediatas ou contactar alguém que se mostrou interessado e depois 

não apareceu. O e-mail e o moodle são interfaces fundamentais para o cenfores (…). 

 

BLOCO E: FALA-NOS UM POUCO COMO SÃO FEITAS AS AVALIAÇÕES 

NO CENTRO. (Dos formandos, formadores e das ações). 

Segundo a nossa entrevistada, o Cenfores dispõe de um conjunto de 

pressupostos que estão estabelecidos na legislação muito gerais para a avaliação das 

acções de formação e dos formandos. Esta legislação diz-nos que é da responsabilidade 

do Diretor o acompanhamento e avaliação das acções de formação, a verificação da 

validade do cumprimento das normas e do regulamento e também é da responsabilidade 

da Comissão Pedagógica a ratificação das classificações nas modalidades, oficinas e 

círculos de estudos.  

A nossa entrevistada, entende que todas as acções de formação devem ser 

avaliadas pela própria Directora, que apresenta os resultados dessa avaliação à 

Comissão Pedagógica. (…) Os Diretores das escolas têm a obrigação de apreciar, de 

verificar e de acompanhar não apenas a execução da formação mas a conclusão da 

formação. É por isso que devem ratificar todas as classificações (as dos formandos e as 



das ações de formação). Os critérios que o Cenfores adopta (a comissão pedagógica é a 

responsável pela definição dos critérios), têm a ver por um lado com os procedimentos 

do formador no desenvolvimento da formação, com os seus direitos e deveres, com os 

cumprimentos de princípios pedagógicos básicos, com o cumprimento da entrega dos 

instrumentos de trabalho que utiliza na formação, com o cumprimento de prazos e com 

a entrega do relatório da análise da formação (uma análise processual), e a análise do 

desenvolvimento do processo formativo para aquele formador que culmina com a 

avaliação dos formandos.  

Também há um conjunto de critérios que o próprio formador deve cumprir, tem 

que cumprir em quê? No processo de avaliação dos formandos, esses critérios têm a ver 

por um lado com a escala de classificação, é sempre no entrosamento com a legislação 

que estão estabelecido esses critérios, tem a ver com os âmbitos que são passíveis de 

serem avaliados, os indicadores de avaliação globais e quais são as pontuações para 

cada um destes âmbitos. Há uma grande margem de liberdade para os formadores, mas 

tudo isto tem que estar explicitado no seu relatório. Há um “chapéu” de regras com 

margem de liberdade e o formador avalia a acção e os formandos com base neste 

chapéu e nos critérios. Por exemplo, um dos âmbitos que o formador deve avaliar é a 

participação dos formandos (…) é um termo muito vago, aliás um dos problemas de 

avaliação é que há muitas coisas que não são claras, e o objectivo é clarificar o melhor 

possível e o mais possível. Para o centro a participação neste âmbito diz respeito, ao 

interesse, motivação intrínseca de cada um, às intervenções mas também diz respeito à 

pertinência dessas intervenções. Mas atenção que o formador pode não concordar com o 

parâmetro de motivação. Acha que isso é tão vago, que prefere perceber se as 

intervenções que os formandos fazem são pertinentes e, então, será esse o parâmetro 

que adotará na avaliação dos formandos(…). 

Suponhamos que o âmbito da participação tem um máximo de atribuição de um 

valor, e que tudo está estabelecido previamente pela comissão pedagógica. Este 

formador é obrigado a criar uma matriz, onde diz, no âmbito da participação considero a 

pertinência das intervenções e outros pilares importantes e distribui as cotações. (…) o  

que o centro solicita aos formadores é que, para cada um dos âmbitos de avaliação 

previamente definidos, ele estabeleça os descritores, por exemplo, “o formando tem 

sempre intervenções pertinentes”, então, esse descritor terá o máximo da pontuação, um 

valor, se 1 for o valor máximo para esse parâmetro. Outro descritor poderia ser “ 



generalidade as intervenções são pertinentes”, o que equivaleria a outra pontuação,  ou, 

ainda, “ocasionalmente tem intervenções pertinentes”… mas, claro que isto tem que 

estar planificado pelo formador antes da formação se iniciar. É da responsabilidade do 

formador informar os formandos, no caso de não estarem informados, sobre os 

objectivos, conteúdos, metodologias e as avaliações da formação no início da ação de 

formação 

Podemos afirmar que os procedimentos de avaliação das ações de formação, 

dos formadores e dos formandos estão relacionados entre si mas, sendo processos 

complementares, são diferentes.  

No caso da avaliação das ações de formação, no final de cada uma delas, o 

formador, por um lado, e os formandos3, por outro, respondem a um questionário digital 

que lhes é remetido pelos serviços administrativos do PROJETO NOVOS LAÇOS. 

Neste, procura-se que os participantes façam uma apreciação global da formação, no 

sentido de saber, entre outros aspetos, se os objetivos definidos inicialmente foram 

atingidos e se as metodologias, a duração da ação e o espaço onde decorreu a formação 

foram adequados. No caso da apreciação feita pelos formandos, o questionário procura 

conhecer as opiniões com pormenor, sendo constituído por questões de resposta fechada 

e de resposta aberta. 

No que respeita à avaliação do desempenho dos formadores existem no 

PROJETO NOVOS LAÇOS duas vias para se proceder à recolha de informações. Por 

um lado, os formandos dão a sua opinião sobre os procedimentos e/ou opções do 

formador, quando respondem a alguns itens do questionário referido no parágrafo 

anterior, como, por exemplo, a utilidade da documentação distribuída nas sessões, a 

adequação dos métodos utilizados e da abordagem teórica ou quando, através das 

respostas abertas, dão a conhecer outras razões de agrado ou desagrado. Por outro lado, 

os órgãos de direção e gestão do centro de formação apreciam o cumprimento dos 

deveres e dos princípios pedagógicos por parte do formador, como seja a entrega dos 

instrumentos e dos documentos que utiliza e dos que são produzidos na formação, o 

cumprimento dos prazos estabelecidos, o conteúdo do relatório da formação e a 

coerência da avaliação dos formandos, relativamente à aplicação dos critérios 

estabelecidos. Há, ainda, a considerar a eventual apresentação de pedidos de 

                                                            
3 Ver o anexo D – Ficha de Avaliação dos Formandos 



reapreciação das classificações por parte dos formandos sendo, nesse caso, apreciada a 

consistência dos argumentos apresentados pelas partes (formando e formador). 

Os formandos são avaliados com base nas orientações estabelecidas pela 

Comissão Pedagógica e que constam do Regulamento Interno4. Estas orientações gerais 

de avaliação, que diferem de modalidade para modalidade de formação, contemplam a 

dimensão presencial e a não presencial, estão explicitadas num conjunto de critérios e 

respetivas ponderações. Cada critério contempla diversos indicadores possíveis. Em 

qualquer caso, para além dos trabalhos e das atividades realizadas no decurso da ação de 

formação, individualmente ou em grupo, todos os formandos têm de entregar ao 

formador um produto final individual, resultante do seu trabalho autónomo, que pode 

ser, entre outros, uma reflexão crítica, uma memória, um trabalho, um texto, um 

relatório, um ensaio, um portfólio.  

Compete ao formador decidir quais são os indicadores que irá utilizar e definir 

os descritores que correspondem aos vários níveis de proficiência, atribuindo-lhes as 

pontuações correspondentes e que têm por base a ponderação estabelecida. A grelha 

resultante é apresentada aos formandos, no início da formação, havendo, muitas vezes, 

ajustes resultantes de propostas de alteração feitas pelos formandos. Os instrumentos de 

avaliação devem ser estruturados com base nessa grelha de forma a permitir que, no 

final da formação, o formador proceda à avaliação dos formandos. Estas informações 

são vertidas no relatório final que é apresentado pelo formador aos órgãos de direção e 

gestão do PROJETO NOVOS LAÇOS. 

No caso dos planos de formação que decorrem de prioridades definidas a nível 

nacional como, por exemplo, a Avaliação do Desempenho dos Docentes (2008) ou o 

PTE (2010), as grelhas de avaliação das ações de formação e, eventualmente, os 

critérios de avaliação dos formandos são estabelecidos pelos órgãos tutelares, deixando 

de se utilizar os que existem internamente.         

                                                            
4 Ver O anexo E – Regulamento interno do PROJETO NOVOS LAÇOS 


