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RESUMO 

 

O presente Relatório corresponde à descrição do trabalho que desenvolvi durante o estágio de 

natureza profissional realizado num Centro de formação de professores da cidade de Lisboa no 

decorrer do ano lectivo de 2011-2012. Numa primeira fase apresenta a minha participação no 

trabalho do dia-a-dia no Centro. Tendo tido a oportunidade de acompanhar o desenvolvimento 

de algumas acções de formação ali promovidas, quis aprofundar os meus conhecimentos sobre 

como se processava a passagem da planificação da acção até à sua avaliação. A análise de uma 

acção de formação específica, do ponto de vista da sua planificação e da sua avaliação 

constituíram-se, assim, no centro de interesse que desenvolvi numa segunda fase do estágio. O 

trabalho desenvolvido apresentou-se como um estudo exploratório que procurou analisar a 

coerência dos objectivos face aos conteúdos, a adequação às necessidades dos formandos e em 

que medida os objectivos propostos no plano foram cumpridos e se foram, na perspectiva dos 

formandos, adequados às suas necessidades. Foi analisado o plano de formação, foi feita uma 

observação naturalista de algumas sessões de formação e foi ainda feita a análise dos dados 

contidos nas fichas de avaliação preenchidas pelos formandos no final da acção de formação. O 

Relatório termina com as considerações finais, pelas quais é apresentada uma síntese sobre a 

forma como se planifica e se avalia uma acção de formação, procurando evidenciar aspectos 

críticos a merecer maior atenção dos formadores de professores.  

 

Palavras-chave: Formação contínua de professores; Planificação de acções de formação; 

Avaliação de acções de formação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This Report regards the description of the work that I carried out during the professional 

internship performed in a Teachers Training Centre in Lisbon, which was administered during 

the school year of 2011-2012. At the beginning it explains my participation in the daily work of 

the centre. Having had the opportunity to follow up the development of some of the training 

actions administered there, I sought to improve my knowledge about the process in which the 

plan is put into action and carried out until the evaluation. The analysis of a specific training 

action, focused on its planning and evaluation, became then the main concern that I developed 

in the second stage of the internship. The developed work became a research study that sought 

to analyse the coherence between goals and contents, the adequacy to the needs of the trainees 

and the measure in which the goals proposed in the plan were met, and if they were adequate to 

the needs of the trainees in their own perspective. The training plan was analysed, a naturalist 

observation was made to some of the training sessions, and a data analysis was carried out 

regarding the evaluation files filled out by the trainees at the end of the training action. The 

Report ends with the final considerations, which synthesize the way through which a training 

action is planned and evaluated, thus seeking to underline the critical points that need greater 

attention from the teacher trainers.  

 

Keywords: Continuous teacher training; Planning of training actions; Evaluation of training 

actions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente Relatório foi elaborado no âmbito de um estágio profissional inserido 

no curso de mestrado em Ciências da Educação, na área de especialização de Formação 

de Professores, realizado no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, e 

corresponde ao trabalho desenvolvido num Centro de Formação de Associação de 

Escolas (CFAE), instituição de acolhimento do referido estágio, durante o ano lectivo 

de 2011-2012.  

A nossa escolha do mestrado em Formação de Professores derivou do facto de 

termos feito uma licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, variante Línguas 

Modernas e termos vontade de desenvolver o campo específico da formação de 

professores. No decorrer do curso o contacto com as diferentes temáticas trabalhadas 

veio a gerar o desejo de desenvolver os nossos conhecimentos na área da formação 

contínua de professores, área totalmente nova para nós.  

Quando foi necessário escolher entre realizar uma dissertação, um projecto ou um 

estágio, a nossa decisão centrou-se nesta última modalidade por considerarmos que a 

mesma nos permitiria não apenas aprofundar os conhecimentos já adquiridos 

teoricamente, mas também transferi-los para o contexto de trabalho e, sobretudo, ter 

acesso a práticas de formação contínua, à observação da dinâmica de um centro de 

formação, e certamente a poder reflectir sobre a relação entre o domínio teórico e a 

realidade encontrada no terreno no que à formação contínua de professores diz respeito. 

Foi ainda motivação forte para esta escolha o facto de pensar que o estágio nos poderia 

dar alguma experiência profissional sobretudo pela possibilidade de aplicar e consolidar 

conhecimentos adquiridos e perspectivar possíveis actividades profissionais como 

mestre em Formação de Professores.  

Sendo este o motivo principal da nossa escolha, pretendemos que o presente 

trabalho seja testemunha dessa experiência empírica.  
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Podemos desde já afirmar que a frequência do mestrado e, especificamente, o 

estágio foi para nós muito importante porque nos permitiu conhecer mais de perto a 

realidade da formação contínua de professores, desde as suas finalidades, às suas 

modalidades, ao seu financiamento, à sua organização quer administrativa quer 

pedagógica.  

Estruturalmente o Relatório é composto por quatro capítulos, que apresentam o 

trabalho realizado no Centro de Formação onde realizámos o estágio. Distinguimos 

nesse trabalho dois grandes planos: de um lado, a descrição das actividades que fomos 

realizando no dia-a-dia da nossa presença no Centro e cuja iniciativa pertenceu 

maioritariamente ao Centro de Formação, de outro a apresentação de um estudo que 

efectuámos na procura de melhor compreender o processo que vai da planificação da 

formação à avaliação da mesma, restringindo a uma acção de formação.  

 

Em primeiro lugar reservámos o primeiro capítulo para apresentar e caracterizar a 

instituição de acolhimento do estágio, um Centro de Formação de Associação de 

Escolas, referindo a sua história, a sua organização interna e a sua dinâmica.  

No segundo capítulo fazemos o enquadramento da temática da formação contínua 

de professores, dando conta do conceito de formação e de formação contínua de 

professores, explicitando algumas linhas mestras que orientam hoje a formação contínua 

dos professores, referindo aspectos relevantes do seu ordenamento normativo e 

apontando alguns dos maiores desafios actuais a essa formação.  

No terceiro capítulo apresentámos o nosso percurso durante o estágio, 

descrevendo assim as actividades do nosso quotidiano no Centro. E no quarto capítulo, 

último, procurámos compreender melhor as questões relativas à planificação e à 

avaliação da formação, mais especificamente de uma acção de formação e apresentando 

igualmente um estudo resultante de uma análise de um plano de uma acção de 

formação.  

Terminámos o Relatório com as considerações finais, dando conta da forma como 

se planifica e se avalia uma acção de formação destacando aspectos importantes que 

julgámos devem merecer maior atenção de formadores de professores. 
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CAPÍTULO 1: CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1- Contextualização 

 

Neste primeiro capítulo pretendemos apresentar e caracterizar a instituição de 

acolhimento do nosso estágio, o Centro de Formação de Associação de Escolas Maria 

Borges de Medeiros (daqui em diante designado por MBM), sedeado na Escola 

Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa.  

O Centro de Formação MBM desenvolve a sua actividade desde 1993 enquanto 

entidade formadora certificada pelo Conselho Coordenador da Formação Contínua, 

órgão que hoje se designa por Conselho Científico - Pedagógica da Formação Contínua. 

(doravante CCPFC). A sua criação remonta ao momento em que por todo o País se 

criaram estruturas de apoio à formação contínua de professores, nomeadamente os 

centros de formação, decorrentes da aplicação da legislação que enquadrou a 

institucionalização da formação contínua de professores (Decreto Lei nº 249/92 mais 

tarde alterado pelo Decreto Lei nº 207/96).  

Em 2008 o Ministério da Educação, numa óptica de racionalização de recursos, 

extinguiu os centros de formação de associação de escolas existentes (Despacho nº 

18039/2008) tendo, contudo, dado lugar à constituição de novos centros. Este 

reajustamento, no caso do Centro de Formação MBM confirmou a sua existência bem 

como a sua sede na Escola Secundária José Gomes Ferreira, tendo a sua actual 

Directora sido reconduzida nas funções que exercia desde 2006.  

O Centro abrange os professores de um conjunto de 7 agrupamentos e 6 escolas 

não agrupadas para além da escola sede, administrativamente pertencentes aos 

concelhos de Lisboa e de Odivelas.  

A distribuição do tipo de escolas abrangidas pode ser observada na tabela1 que se 

segue.  
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Tabela 1: Tipologia e número de estabelecimentos do Centro de Formação MBM. 

Tipologia Nº estabelecimentos 

Jardim de Infância 9 

Escola Básica e Jardim de Infância 5 

Total de estabelecimentos com oferta de educação pré-escolar 14 

Escola Básica 1 18 

Total de estabelecimentos com oferta de ensino do 1º ciclo 23 

Escola Básica 2,3 5 

Escola Secundária 4 

Escola Profissional 2 

Escola Militares (Colégio Militar) 2 

Total de estabelecimentos com oferta de ensino pós 1º ciclo 23 

Total  45 

Fonte: Sites oficiais do Centro e das escolas associadas. 

 

Como se pode constatar o número de estabelecimentos com oferta de educação 

pré - escolar e de ensino do 1º ciclo são maioritários (mais de 70%). Como é de esperar, 

embora o número de escolas seja muito mais reduzido, os quantitativos dos docentes do 

ensino pós 1º ciclo representam um muito maior quantitativo, dado que abandonamos a 

monodocência.  

De acordo com uma estimativa dada pelo Centro o número total de agentes 

educativos abrangidos é mais de 1850 (cf. anexo 3). 

 

 

1. 2 - Objectivos e competências  

 

O Centro de Formação MBM é uma instituição de natureza pública cujo objectivo 

principal é proporcionar a formação contínua aos educadores do pré-escolar, professores 

do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário das escolas associadas, 

assim como ao pessoal não docente destas.  

De uma forma mais operacionalizada os objectivos do Centro são os mesmos que 

a lei nacional estabelece para todos os centros (art. 19 do DL nº 249/92) e são os 

seguintes:  
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a) Incentivar a autoformação, a prática de investigação e a inovação educacional; 

b) Promover a identificação das necessidades de formação; 

c) Dar resposta a necessidades de formação identificadas e manifestadas pelos estabelecimentos 

de educação e ensino associados e pelos respectivos educadores e professores; 

d) Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas; 

e) Adequar a oferta à procura de formação. 

 

De acordo com o quadro normativo que vimos seguindo (art. 20) compete ao 

Centro identificar as necessidades de formação dos docentes das escolas associadas, 

promover as acções de formação contínua que respondam às necessidades e prioridades 

definidas; elaborar planos de formação; coordenar e apoiar projectos de inovação das 

escolas associadas; promover a articulação de projectos desenvolvidos pelas escolas 

com os órgãos de poder local e criar e gerir centros de recursos.  

 

 

1.3 - Estrutura da direcção e gestão do Centro 

 

O Centro é dotado de autonomia pedagógica, embora sujeito às indicações do 

CCPFC, e é administrado pela Comissão Pedagógica, pela Directora e pelo Conselho de 

Acompanhamento da Gestão Administrativo-financeira.  

À Comissão Pedagógica, constituída pela Directora, por representantes dos 

docentes do Pré-escolar (1) e do Ensino Básico (2), e pelos Directores das restantes 

escolas cabe nomear o director e eleger a Comissão de Acompanhamento da Gestão 

Administrativo-Financeira. Tem ainda como funções fazer recomendações sobre 

aspectos pedagógicos; estabelecer a articulação entre os projectos de formação das 

escolas e do Centro; aprovar o plano de acção; escolher os formadores; aprovar os 

protocolos de colaboração entre o Centro e outras entidades formadoras; propor o 

recurso a serviços de consultadoria para apoio ao desenvolvimento das actividades; 

aprovar o seu regulamento interno e acompanhar a execução do plano de acção, bem 

como do respectivo orçamento.  
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A Directora é quem preside à Comissão Pedagógica. Representa o Centro, 

coordena e gere o processo de formação contínua dos professores das diversas escolas 

associadas. Para o efeito promove a identificação das necessidades de formação e a 

elaboração do plano de formação e é responsável pela organização das acções de 

formação aí previstas e também do processo de avaliação dos formandos, das acções e 

do plano, assegurando a articulação com outras entidades no âmbito da formação, 

nomeadamente instituições de ensino superior. A ela cabe ainda a movimentação das 

verbas inscritas para o funcionamento do Centro.  

 

Cabe ao Conselho de Acompanhamento da Gestão Administrativo-Financeira, 

composto por um membro eleito pela Comissão Pedagógica, pelo presidente do 

Conselho Administrativo da escola sede e pelo respectivo chefe dos Serviços 

Administrativos, a elaboração e a aprovação do projecto de orçamento do Centro e 

exercer o controlo orçamental sobre a sua actividade.  

Tal como outros centros de formação, o Centro de Formação MBM tem o seu 

próprio regulamento interno elaborado pela sua Comissão Pedagógica e respeita 

integralmente a disposição e o quadro legal, adiante exposto para o plano nacional de 

formação contínua.  

 

 

 1.4 - Recursos Humanos e Instalações 

 

O Centro dispõe de instalações próprias na escola sede (duas salas) e tem, ao seu 

serviço, um assistente administrativo.  
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1.5 - Actividades  

 

A actividade exclusiva do Centro decorre dos seus objectivos e competências - 

organizar, implementar, avaliar e gerir a formação contínua de professores das escolas 

associadas.  

 

Do ponto de vista do planeamento da formação, a Directora procura conhecer as 

necessidades do público-alvo mediante conversas informais com os dirigentes das 

escolas e agrupamentos de escolas e com os professores. Usa igualmente o resultado das 

avaliações feitas pelos formandos e formadores, no termo de cada acção de formação, 

para obter mais informação sobre eventuais interesses para organizar a formação.  

Tivemos oportunidade de compreender que este exercício de inventariação de 

necessidades e interesses de formação colide com decisões de natureza político -

financeira que impedem uma planificação das acções de formação de forma ajustada aos 

professores das escolas abrangidas. De acordo com a legislação em vigor (DL nº 

207/96), os centros de formação têm verbas próprias inscritas no orçamento da escola 

onde funcione a sua sede e têm receitas próprias provenientes da aceitação de 

liberdades ou de serviços prestados. Porém estas verbas próprias não são suficientes 

para garantir a execução de um plano de formação orientado prioritariamente para o 

desenvolvimento dos professores independentemente das decisões de financiamento do 

governo central.  

Segundo os dados a que tivemos acesso, o Centro realizou cinquenta e cinco (55) 

acções de formação entre 2009 - 2011, estando agendadas para 2012,vinte (20). Assim, 

o Centro realiza uma média de vinte e cinco (25) acções por ano (ver tabela2, que se 

segue). 
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Tabela 2: Modalidades das acções de formação nos últimos 4 anos. 

Ano Modalidades Frequências 

 

2009 

Cursos de Formação (entre 25 e 50 h) 9 

Oficinas de Formação (entre 15 e 50 h) 13 

Círculo de Estudos (25 h) 1 

2010 Curso de Formação (15 h) 13 

 

2011 

Cursos de Formação (entre 7 e 25 h) 12 

Oficinas de Formação (entre 15 e 25 h)  5 

Projectos (25 h) 2 

 

 

2012 

Cursos de Formação (25 h)  11 

Oficinas de Formação (25 h) 3 

Círculo de Estudos (50 h) 1 

Projectos (25 h) 5 

Total dos 3 anos 75 

Fonte: Documentação do Centro (planos de formação, cf. nexo 4)  

 

 

Os dados que apresentámos respeitam apenas aos docentes.  

A análise da informação da tabela anterior mostra que a modalidade predominante 

é a do curso de formação com 45 acções e a oficina de formação com 21 acções.  

O projecto e o círculo de estudos têm uma representação muito residual.7 e 2 

acções, respectivamente.  

Relativamente a temáticas trabalhadas nestas acções, procurámos perceber como 

se fazia a distribuição entre as que se ocupavam das Didácticas das diferentes 

disciplinas e as que se ocupavam das Ciências da Educação, nomeadamente da 

formação de cariz pedagógico. 

Os resultados da análise podem ser observados na tabela3, a seguir apresentada.  
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Tabela 3: Temáticas das acções de formação nos 4 anos trabalhados.  

Categorias  2009 2010 2011 2012 

Didáctica de diferentes disciplinas 11 0 1 3 

Ciências da Educação  2 2 7 7 

Novas tecnologias de comunicação (TIC) 1 11 3 4 

Outras 9 0 8 6 

Total  23 13 19 20 75 

Fonte: documentação do Centro. Para mais detalhes consulte anexo 5. 

 

 

No Centro de Formação MBM de 2008 - 2010 a oferta de acções de formação 

abrangia docentes e não docentes das escolas associadas. Porém, a partir de 2011 deixou 

de haver oferta para o pessoal não docente. Também importa referir que nos mesmos 

anos as acções de formação obtiveram financiamento no âmbito do Plano Tecnológico 

da Educação, de verbas provenientes do Orçamente do Estado e dos apoios europeus.  

Por motivo da insuficiência financeira, actualmente as acções de formação 

realizadas pelo Centro são pagas pelos próprios formandos.  

 

No plano de parceria, o Centro conta com o apoio de algumas instituições com as 

quais tem protocolo de colaboração como é o caso do Instituto de Educação da 

Universidade de Lisboa, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Oxford 

Teachers Academy in Portugal, a Associação CIDAADS - Centro de Informação, 

Divulgação e Acção para o Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Junta de 

Freguesia de S. Domingos de Benfica, entre outras. Além destes protocolos e parcerias, 

os professores formadores das escolas associadas colaboram com o Centro dando a 

formação aos seus colegas, em regime de “voluntariado”, em troca de créditos que a 

tutela lhes concede.  
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CAPÍTULO 2: FORMAÇÃO CONTÍNUA DE 

PROFESSORES 

 

Neste segundo capítulo apresentámos o enquadramento teórico da formação 

contínua de professores, assim como o seu actual quadro normativo.  

Neste sentido, começámos por abordar o conceito de formação, explicitando a sua 

diferença relativamente ao conceito de ensino. De seguida, apresentámos o conceito da 

formação contínua de professores e expondo a sua pertinência, designadamente a 

profissionalização dos professores. Posto isto, foram descritos alguns modelos de 

formação contínua, explanando igualmente o conceito do desenvolvimento profissional 

e a melhoria do serviço prestado pela escola. Nesta ordem de ideias, debruçámo-nos 

sobre a génese da institucionalização da formação contínua de professores em Portugal, 

sobre os objectivos visados, as modalidades, as áreas previstas, sobre relação da 

formação contínua com a carreira docente, bem como sobre o processo de planificação, 

avaliação e certificação das acções de formação.  

 

 

2.1 - Enquadramento teórico da formação contínua de professores 

 

Hoje em dia é muito comum ouvir, nos discursos dos agentes educativos, 

expressões como: qualificação académica/profissional e aquisição de competências 

profissionais. Trata-se de expressões que nos remetem imediatamente à palavra 

formação. E nos dias que correm qualquer que seja ofício/emprego requerer uma 

formação prévia, em muitos casos especializada.  

Neste sentido, procurámos no presente ponto abordar de forma restrita o conceito 

de formação destacando a diferença semântica entre formar/formação e ensinar/ensino. 

E posteriormente o conceito de formação contínua e a sua pertinência numa sociedade 

em mudança permanente.  
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Fabre (2006:20) ao abordar a temática de formação coloca-se a si mesmo a 

seguinte pergunta: O que quer dizer formar?  

 

E nesta mesma linha de concepção, Pierre Goguelin (cit. Fabre, 2006:20) 

distingue cinco acepções fundamentais do termo formação (derivado do verbo formar), 

articuladas em torno de duas dimensões: cultural e de processo de desenvolvimento 

quer pessoal quer profissional. Assim a formação pode designar: acção pela qual uma 

coisa é formada/produzida, por exemplo, uma acção de formação. Ou ainda o modo 

através do qual uma coisa é construída/o resultado pela qual uma coisa se formou.  

 

Numa abordagem histórica do termo em análise, Fabre (2006) refere que o sentido 

lato da palavra formação parece remontar ao século XIX e sublinha que o sentido 

pedagógico desta palavra não aparece no Dicionário Larousse de 1908, nem sequer na 

rubrica militar. O que aí aparece é “formação de quadros e de serventes/ [auxiliares] ”, 

relativamente à sua instrução. Destaca ainda o mesmo autor que a Lei Astier de 1919 

sobre o ensino técnico não fala de formação, pelo que lhe parece que a introdução deste 

termo [em França] foi a partir dos decretos-lei de 1938 que instituíram a formação 

profissional. Sendo neste mesmo ano que Gaston Bachelard publicou a obra intitulada 

La formation de l’esprit scientifique, Fabre (2006:20). Mas, só em 1949, aquando da 

introdução dos métodos de training em empresas é que a palavra se tornou de uso 

corrente/comum. Apesar disso, só a partir dos anos sessenta é que os dicionários 

começaram a integrar o seu sentido pedagógico, passando desta forma, do ponto de 

vista restritamente pedagógico, a distinguir três acepções: o curso ou a qualificação 

académica/profissional; o sistema ou plano de formação de professores e o processo. 

 

O autor, que acabámos de citar, na sua análise semântica do termo em discussão 

afirma que a análise lexical de Pierre Goguelin põe em evidência quatro pólos 

semânticos: educar, instruir, formar e ensinar.  

Sobre estes pólos, cingir-nos-emos apenas na distinção semântica dos dois últimos 

pólos, formar e ensinar. Contudo, ao longo da abordagem faremos referência aos outros 

dois, educar e instruir.  
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Segundo o mesmo autor o verbo ensinar, em latim ensignare, tende a designar, 

operação e método e este destaca aspecto/carácter institucional de actividade. Neste 

contexto, o ensino é uma educação institucional que se exerce numa instituição cujos 

fins são claros e os métodos codificados e é assegurado pelos profissionais, Fabre 

(2006:22). O mesmo autor foi ainda mais longe referindo que o sentido do verbo ensinar 

é mais próximo do sentido dos verbos aprender, explicar, provar e demonstrar, numa 

perspectiva de compreensão. Ao passo que o verbo formar, do latim formare, significa, 

no sentido literal da palavra: dar ser (corpo) / dar forma a. E no sentido figurado: 

organizar/estabelecer [algo]. Sublinha ainda, o mesmo autor, que o verbo formar evoca 

uma acção profunda sobre o sujeito, implica uma transformação total do mesmo, isto é, 

uma acção global que reporta, saberes, saber-fazer e saber-estar/ser, bem como uma 

intervenção específica face à formação de um formador. Neste sentido, formar exige 

que a instrução passe pela vida e [que] seja prática, Fabre (2006:22).  

 

Se se comparar estes quatro pólos no domínio lexicográfico da educação, salienta 

Fabre (2006), há-de constatar que no campo semântico do verbo formar existe um 

cruzamento/justaposição de traços do verbo educar ou do verbo instruir e logicamente 

uma relação natural entre eles. Contudo, sublinha o mesmo autor, o verbo formar é mais 

genérico, ou seja, é menos específico em relação ao verbo instruir que se aproxima mais 

do verbo educar. E realça que, tal como a educação, a formação se caracteriza por um 

aspecto global, tratando-se assim de agir sobre a personalidade de um sujeito. Daí que, 

na sua opinião, a formação é mais ontológica do que a instrução ou a educação, porque 

na formação é o sujeito que está em jogo, na sua plenitude.  

 

Formar parece estar longe de ensinar, as suas duas grafias lexicais são 

independentes, Fabre (2006:23). Formar implica transmissão de conhecimento, tal como 

instruir e tem valores e saber-estar semelhantes aos de educar, por um lado, e, por outro, 

formar refere-se ao saber adquirido através da prática e experiência (formativa ou não).  

 

Em síntese, o autor que vimos seguindo afirma que ao todo formar parece 

caracterizar-se por uma tripla orientação: a transmissão de conhecimentos à semelhança 

de instrui; a modelação total da personalidade de um indivíduo e a integração do saber 

através da prática e vida/experiência.  
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A distinção semântica entre formar e ensinar permite-nos agora abordar o conceito 

e a pertinência de formação contínua.  

Segundo Formosinho (1991) formação contínua de professores é aquela que 

prossegue a formação inicial profissional e visa aperfeiçoar os saberes, as técnicas, as 

atitudes necessárias ao exercício da profissão de professor, Formosinho (1991:237).  

 

Nesta mesma ordem de ideias, Ribeiro (1993) entende a formação contínua como  

 

o conjunto de actividades formativas de professores que vêm, na sequência da sua habilitação 

profissional inicial e do período de indução profissional (quando existe), e que visa o 

aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, aptidões e atitudes profissionais em ordem à melhoria 

da qualidade da educação a proporcionar aos educandos, Ribeiro ( 1993:10). 

 

Na mesma linha concepcional, o mesmo autor e mais Rodrigues & Esteves (1993) 

fizeram uma clara distinção entre formação inicial e formação contínua, ao afirmar que 

formação contínua é aquela que é realizada pelos docentes profissionalizados.  

 

Numa perspectiva mais institucional/formal, Day (2001) define a formação 

contínua como  

 um acontecimento planeado, um conjunto de eventos ou um programa amplo de aprendizagens 

acreditadas e não acreditadas, de modo a distingui-la ([formação]) de actividades menos formais 

de desenvolvimento profissional dentro da escola, de redes de parcerias dentro e fora da escola, 

Day (2001:203).  

 

O mesmo autor sublinha que o objectivo da formação contínua é proporcionar 

uma aprendizagem intensiva, num determinado período de tempo, salientando ainda que 

apesar de a formação contínua ser planeada em conjunto ela tem geralmente um líder 

nomeado cuja função consiste em facilitar e estimular a aprendizagem de uma forma 

activa.  
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Analisando a definição do autor que acabámos de citar, pode concluir-se que ela 

se deve aos desafios de uma sociedade em constante mutação e que apresentam a 

cidadão comum, bem como a organizações escolares novas exigências reclamando 

assim respostas adequadas e justificando-se através da educação de adultos, educação 

permanente, formação profissional, formação ao longo da vida e formação contínua.  

Vista neste ângulo pode afirmar-se que a formação contínua constitui, nos dias de 

hoje, uma necessidade evidente em qualquer sector de actividade, particularmente no 

sector educativo, tendo em conta a velocidade do desenvolvimento científico-

tecnológico, económico, político e socioprofissional a que estamos assistir nos dias que 

correm, como opinam Estrela & Estrela (1993) a formação contínua deve constituir uma 

das prioridades do sistema educativo.  

A crença destes dois autores confirma-se ao verificar-se que a escola é vista hoje 

como lugar de educação escolar por excelência. Ela é tomada como espelho da 

sociedade quer onde esteja inserida. Assim, ela passou a ser um elemento 

intrínseco/inseparável ou ainda fundamental das comunidades humana, não podendo 

deste modo ficar alheada de tudo o que se vai descobrindo e construindo em prol de 

uma maior dignidade do indivíduo e do cidadão. E esta sua característica 

essencialmente educativa faz dela uma instituição de conhecimentos cujos funcionários 

inerentes são, sem dúvida, professores. Portanto, a crise da escola é associada à crise da 

profissão docente e quando ela (escola) não é capaz de dar resposta eficaz e eficiente 

aos problemas reais da sociedade são automaticamente postas em causa as competências 

profissionais de professores e nomeadamente as competências de natureza científica ou 

pedagógica.  

Nos dias que correm a escola já não é o que era, assim como a profissão docente, 

como refere Nóvoa (2002) da escola como um novo espaço educativo emerge uma nova 

exigência de profissão docente. Aos professores são-lhes exigidas novas competências 

profissionais.  
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Com base nesta perspectiva de renovação dos modelos escolares com vista a 

encontrar uma escola mais real face aos actuais problemas educativos, é que se pode 

afirmar que emerge, sem sombra de dúvida, uma nova perspectiva de ser professor hoje 

em dia. É neste contexto que todas as atenções e olhares se concentram na pessoa do 

professor aumentando o âmbito do seu papel/responsabilidade, pedindo-lhe inovações 

muitas vezes com resultados imediatos e exigindo-lhe ao mesmo tempo as práticas 

pedagógicas de melhor qualidade. A este respeito o nosso entendimento é pensar 

primeiro em criar um sistema coerente de formação contínua que capacite o professor 

de forma a poder enfrentar tais exigências, mas vendo-o como um profissional 

investigador e reflexivo não como um simples técnico de ensino/transmissor de 

conhecimentos feitos, muitas vezes inquestionáveis. Neste contexto, a formação 

contínua deve ser entendida pelos seus dinamizadores como um reforço/impulsionadora 

da prática reflexiva /”investigativa” do professor para que este possa manter-se em 

permanente actualização ao longo da sua vida profissional pela procura constante de 

novos conhecimentos e novas competências profissionais, conforme defende a literatura 

de ciências da educação.  

Nesta ordem de ideias, pode dizer-se que a formação contínua de professores 

surgiu no quadro de reforma de sistemas educativos e foi encarada como estratégia para 

proporcionar a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal e profissional de professores 

com vista a assegurar a melhoria da qualidade de ensino. Portanto, foi neste âmbito de 

reforma que se começou a falar da necessidade de profissionalização da classe docente. 

No contexto português o uso do termo profissionalização, segundo Esteves 

(2002), remonta há décadas e usa-se para referir aquisição de competências 

profissionais específicas, particularmente dos professores destinados aos 2º e 3º ciclos 

dos ensinos básico e secundário.  

Na perspectiva de Bourdoncle (cit. Esteves, 2002) a profissionalização trata-se de 

um conceito aplicado ao indivíduo que domina progressivamente uma actividade, 

atingindo assim normas do profissionalismo; aplicado ao grupo de indivíduos que 

exerce a mesma actividade, melhora o seu estatuto e obtém o monopólio da mesma; 

aplicado ao saber ligado à prática mais eficaz e à formação orientada à actividade quer 

através dos conteúdos quer através dos formadores, como práticos dessa actividade.  
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Esta perspectiva converge em grande parte com a concepção de Ginsburg (cit. 

Nóvoa, 1992) que define a profissionalização como um processo através do qual os 

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

poder/autoridade, (Ginsburg, cit. Nóvoa, 1992:23). Contudo, esta convergência 

conceptual não significa ao todo que o significado de profissionalização seja fixo ou 

universal, como refere Popkewitz (in Nóvoa, 1992) as palavras-chave da reforma 

educativa não têm um significado objectivamente estabelecido, sendo necessário 

contextualizar o modo como as categorias da reforma são identificada, (Popkewitz, in 

Nóvoa, 1992:38). Daí, dentro desse quadro de reforma, que o termo profissionalização 

adquire diferentes significados, nos EUA, na Islândia, na Austrália, na Suécia, em 

Espanha entre outros países. Pelo que, o seu uso não implica necessariamente a 

existência de uma definição fixa/universal. E nesta mesma linha de raciocínio afirma 

este autor que a profissão (palavra da qual se derivou o termo profissionalização) é uma 

construção social, portanto, o seu conceito muda em função das condições sociais em 

que é utilizada. Todavia vai, em boa medida, ao encontro das definições anteriores ao 

considerar, a autonomia dos profissionais, o conhecimento técnico, o controlo da 

profissão em termos salariais e a ética do trabalho como características básicas de uma 

profissão.  

Segundo Nóvoa (1992) a profissionalização do ensino/dos professores insere-se 

no quadro dos debates das políticas educativas, nomeadamente na melhoria do sistema 

de ensino, de modo a fornecer aos professores ferramentas pedagógicas capazes de os 

tornar autónomos nas suas práticas pedagógicas, como salienta Nóvoa (2002) nos dias 

de hoje há cada vez mais evidente que os professores não são apenas consumidores, 

executores e técnicos de ensino, mas também produtores de materiais de ensino, 

criadores e inventores de instrumentos pedagógicos e profissionais críticos e reflexivos.  

No que respeita à formação contínua para professores, à semelhança da 

profissionalização dos professores, ela insere-se num debate mais amplo sobre as 

políticas educativas e a profissão docente, Nóvoa (2002:37). Segundo o mesmo autor, a 

acepção actual da formação contínua só faz sentido a partir dos anos sessenta em 

sintonia com as evoluções internacionais no domínio da educação permanente e da 

formação de professores.  
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E sublinha ainda que em Portugal a explosão das práticas da formação contínua e a 

diversificação das entidades organizadoras só se verificou a partir dos anos 70 e 80, 

sendo que acções de formação, então realizadas, eram baseadas numa lógica de 

adaptação, reciclagem/actualização e eram dirigidas aos professores de forma individual 

sem ligação nenhuma a um projecto colectivo ou institucional. E tais acções de 

formação eram organizadas à margem da carreira docente e do desenvolvimento 

profissional dos professores. E foi desta forma que se estendeu, salienta Nóvoa (2002), 

uma lógica da formação contínua de professores articulada, essencialmente, com 

objectivos de desenvolvimento do sistema educativo e não com objectivos de 

desenvolvimento da profissão docente, Nóvoa (2002:52).  

A formação contínua, segundo o autor que acabámos de citar, tem dois 

eixos/dimensões: a dimensão, pessoa-professor e a dimensão organização-escola. Deste 

modo, a formação contínua surge como principal meio de desenvolvimento profissional 

dos professores, como contributo para a redefinição da profissão docente, bem como 

para a mudança educacional.  

 

 

2.1.1 - Modelos de formação contínua de professores  

 

Como antes referimos, neste ponto procurámos apresentar modelos de formação 

contínua de professores.  

De acordo com Esteves (2002) nas últimas décadas muitos autores têm feito 

tentativas no sentido de conceder uma inteligibilidade geral e abstracta ao campo 

multivariado das várias acepções e práticas que têm expressão real nos currículos de 

formação inicial de professores.  
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Autora acima referenciada sublinha que o resultado das referidas tentativas é 

traduzido através dos termos e expressões que nem sempre coincidem, por exemplo: 

modelos (Joyce & Weil, 1972; Ferry, 1983; etc.); paradigmas (Houston & Newman, 

1982; Zeichner, 1983; SchÖn, 1983; Shulman;1986); orientações (Feiman-Nemser, 

1990); e perspectivas teóricas (V. Angulo, 1990).  

Segundo ponto de vista da mesma autora, estas divergências do uso de 

critérios/terminologias têm a ver com os aspectos que cada um foi mais sensível. Desta 

forma optou e nós seguimo-la, por adoptar a expressão modelos de formação de 

professores, tomada no sentido de concepções e crenças alternativas acerca da 

educação e da formação e acerca dos meios considerados melhores para alcançar os 

fins desejados, Esteves (2002:77).  

Assim, identificou nos referidos autores dois grandes modelos de formação de 

professores, tais como: modelos estruturais alternativos e modelos conceptuais 

alternativos.  

No plano dos modelos estruturais alternativos, Feiman-Nemser (cit. Esteves, 

2002:78) distingue dois modelos: académico e profissional.  

O primeiro combina o estudo avançado de uma dada disciplina do saber com os 

seminários profissionais e um estágio. No entanto a ênfase principal é no recrutamento 

dos estudantes mais dotados, no plano académico, para a formação de professores.  

O segundo, modelo profissional, é concebido numa lógica temporal. Tem uma 

duração de dois anos de formação profissional sequencial à formação académica geral.  

No domínio dos programas de formação Vonk por sua vez (cit. Esteves, 2002) 

identifica dois modelos básicos. Modelo cujos programas são constituídos pela 

preparação profissional e modelo cujos programas resultam da constituição de todas as 

componentes de formação, admitindo três variantes: programas integrados, 

paralelos/concorrentes e sequenciais, sendo estes últimos nos quais são integrados 

cursos com a duração de 5/6 anos.  
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No que se refere aos modelos conceptuais alternativos, Esteves (2002) refere que 

é o campo onde se pode encontrar maior diversidade de classificações conforme os 

critérios adoptados por cada autor e é neste mesmo domínio de análise que as variáveis 

em jogo se tornam mais complexas e o debate mais aceso, Esteves (2002:82).  

Feiman-Nemser (cit. Esteves, 2002:84) na sua análise identifica cinco modelos 

conceptuais alternativas na formação de professores: crítica/social; pessoal; tecnológica, 

prática e académica.  

 

Relativamente ao modelo académico, Esteves (2002) afirma que Zeichner 

considera este modelo como um modelo adicional dos outros quatro modelos 

(tradicional artesanal/trditional craft paradigm; tecnológico/behaviorista; personalista e 

investigativo).  

O modelo tradicional artesanal dá mais a importância aos aspectos artesanais, à 

competência e à técnica do artesão. Nesta perspectiva, a formação dos professores é 

encarada como um processo de aprendizagem por intermédio de experiência, por 

tentativa e erro e por adopção de rotinas peculiares dos profissionais modelos, 

estabelecendo uma relação mestre-aprendiz entre formador - formando.  

O modelo tecnológico tem a sua base em epistemologia positivista e behaviorista, 

pelo que é norteado pela ideia de que aprender a ensinar requer a aquisição de princípios 

e práticas derivadas do estudo científico do ensino.  

No modelo personalista por sua vez o professor em formação é o centro do 

processo formativo. Assim sendo, o conteúdo da formação é prescrito tendo em conta às 

necessidades e interesses dos seus destinatários. A finalidade última deste modelo é o 

desenvolvimento da personalidade dos indivíduos que se formam. Desta forma, os 

formadores são vistos como facilitadores de tal desenvolvimento.  

O modelo de Zeichner (modelo investigativo), como o nome indica, privilegia o 

desenvolvimento de pesquisa no domínio do ensino e dos contextos de trabalho, através 

de professores em formação (futuros professores).  
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Gilles Ferry (cit. Esteves, 2002) por seu turno apresenta-nos três modelos (modelo 

centrado nas aquisições; no processo/démarche e na análise) cujos critérios de 

classificação se diferem dos critérios das classificações dos outros modelos até aqui 

apresentados, como o tipo de processo formativo, a sua dinâmica e o seu modo de 

eficiência, (Gilles Ferry, cit. Esteves, 2002:88).  

Na opinião de Esteves (2002) o modelo centrado nas aquisições, a formação 

confunde-se com a aprendizagem, no sentido restrito do termo, sublinhando que formar-

se é aprender um saber, uma técnica, uma atitude, um comportamento, uma capacidade, 

definidos previamente sem ter em canta às necessidades deste ou daquele formando. E 

podem encontrar-se neste tipo de modelo as práticas tradicionais artesanais da 

formação, tanto as de inspiração behaviorista, bem como as de inspiração da pedagogia 

por objectivos, pelo que a teoria é sempre anterior e superior à prática, ou seja, a prática 

é apenas uma mera aplicação da teoria.  

O modelo centrado no processo assenta na realização de um percurso com as suas 

imprevisões/acidentes do que nas aquisições pré-determinadas. Neste sentido, o 

conhecimento não é a matéria de aplicação à prática, mas sim de possível transferência 

de uma prática à outra. Deste modo, a teoria existe apenas para mediar tal transferência, 

caso necessário. E o modelo centrado na análise, de acordo com a mesma autora, 

caracteriza-se pelo saber analisar, ou seja, ser capaz de determinar que aprendizagem é 

preciso fazer numa dada ocorrência. Portanto, trata-se de um modelo onde existe uma 

relação de regulação entre a teoria e a prática, daí que esta última só por si não pode ser 

formativa antes de ser sujeita/submetida à análise, assim como a teoria só por si não é 

formativa quando é afastada das situações concretas.  

 

Neste mesmo prisma de tentativas de apresentação de propostas de modelos de 

formação, Altet (cit. Esteves, 2002: 90) enuncia quatro modelos.  

Modelo de cariz intelectual, que encara o professor como um mago pela sua arte 

de ensinar, carisma e dom. Sendo o modelo técnico aquele que define o professor pelas 

suas habilidades artesanais/técnicas cujo método de aprendizagem é por imitação a um 

formador experimentado/modelo. E igualmente no modelo tecnológico o professor é 
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entendido como um engenheiro e o ensino é encarado como ciência aplicada, sendo a 

formação uma mera aplicação dos conhecimentos teóricos. E no que se refere ao 

modelo reflexivo, o professor é visto como profissional reflexivo e a formação consiste 

na análise, reflexão - na - acção e resolução de problemas, num vaivém entre a prática-

teoria-prática.  

Éraut (cit. Pacheco & Flores, 1999) expõe-nos também quatro modelos (modelo 

de deficiência, do crescimento, da mudança e da solução de problemas) aplicados à 

formação inicial e que aqui apenas nos interessa a sua terminologia que é igualmente 

aplicada à formação contínua.  

 

Démailly (in Nóvoa, 1992:142-144) distingue quatro formas/modelos: a forma 

universitária, escolar contratual e interactiva-reflexiva. 

A forma universitária a relação simbólica que se estabelece entre formador -

formando é semelhante à dos profissionais liberais com os seus clientes e a forma 

escolar insere-se no domínio do ensino, isto é, o ensino é organizado por uma instância 

exterior, socialmente reconhecida, que se encarrega da transmissão de saberes.  

No que diz respeito à forma contratual esta é relativa ao domínio da formação. 

Trata-se de um modelo que se ocupa das questões de dispositivos de formação, sendo 

esses dispositivos resultado de um processo negocial de carácter 

económico/pedagógico. E finalmente a forma interactiva-reflexiva, vista como modelo 

de autonomia profissional, é um modelo em que o poder pertence aos profissionais, 

sendo estes livres de mobilizar recursos técnicos e científicos necessários para produzir 

saberes pertinentes.  
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2.1.2 - Formação contínua e desenvolvimento profissional dos professores 

 

Como já foi referido anteriormente que uma das dimensões/eixo da formação 

contínua é o desenvolvimento profissional do professor.  

O desenvolvimento profissional dos professores é uma temática relativamente 

recente e tem sido objecto de debates, no âmbito da formação contínua de professores, 

fazendo assim emergir uma grande diversidade de perspectivas em torno do mesmo.  

Cada uma destas perspectivas apresenta as suas próprias premissas conceptuais 

baseadas em linhas de investigação distintas. Pelo que, neste ponto iremos fazer uma 

abordagem conceptual da referida temática apoiando-nos nas perspectivas de García 

(2009), Day (2001) e Rudduck (cit. García, 2009).  

 

Para Rudduck (cit. García, 2009) o desenvolvimento profissional do professor 

passa necessariamente pela investigação e esta pela adopção do diálogo com colegas 

experientes, como método da tal investigação e passamos a citá-lo:  

o desenvolvimento profissional do professor é 

a capacidade do professor em manter a curiosidade acerca da sua turma; identificar interesses 

significativos nos processos de ensino e aprendizagem; valorizar e procurar o diálogo com 

colegas experientes como apoio na análise de situações, (Rudduck, cit. García, 2009:9).  

Perspectiva esta comungada por García (2009) ao afirmar que o desenvolvimento 

profissional docente pode ser entendido como uma atitude permanente de indagação, 

de formulação de questões e procura de soluções, García (2009:9).  

Numa abordagem mais alargada, Day (2001) considera que o desenvolvimento 

profissional deve ter em conta as necessidades actuais e futuras do actual sistema do 

ensino, valorizando as características reflexivas dos professores, com base em 

procedimentos de investigação em sala de aula, visto potenciar capacidade face ao 

desenvolvimento profissional autónomo dos professores. 
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E o mesmo autor mostrou-se favorável ao desenvolvimento profissional, porque, 

segundo a sua óptica, este constitui uma visão mais alargada da aprendizagem 

profissional, ou seja, é um processo de aprendizagem eminentemente pessoal e que a 

partir da própria experiência se desencadeiam mecanismos de 

sobrevivência/continuidade face aos múltiplos problemas que são colocados através da 

acção dos professores na sala de aula e na escola.  

A este propósito, o mesmo autor reconhece pouco apoio que é dado aos 

professores em algumas escolas face ao seu desenvolvimento profissional. Este facto, 

segundo o autor referenciado, deve-se a uma compreensão não adequada do conceito de 

desenvolvimento, assim como a falta de capacidade e vontade em iniciar um processo 

de planeamento que estabeleça um equilíbrio ajustado entre as necessidades do 

indivíduo e as do sistema.  

 

Para García (2009:9-10) o conceito “desenvolvimento” tem uma conotação de 

evolução e de continuidade superando assim a tradicional justaposição entre a formação 

inicial e contínua dos professores. Foi ainda mais longe anotando que o conceito de 

desenvolvimento profissional tem vindo a modificar-se na última década devido à 

evolução da compreensão de como se constroem os processos de aprender a ensinar.  

De acordo com a investigação levada a cabo sobre o desenvolvimento profissional 

dos professores, Villegas-Reimers (cit. García, 2009) mostra que o desenvolvimento 

profissional dos professores tem vindo a ser encarado nos últimos tempos como um 

processo a longo prazo, no qual perfilam diversos tipos de oportunidades e experiências, 

planificadas sistematicamente com vista a promover o crescimento e o desenvolvimento 

profissional dos professores. Deste modo, emerge uma perspectiva que associa o 

desenvolvimento profissional dos professores às seguintes características:  

Primeiro, associação do desenvolvimento profissional dos professores ao 

construtivismo, que encara o professor como sujeito que aprende activamente quando 

envolvido em tarefas de ensino, avaliação, observação e reflexão.  
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Segundo é associado à aprendizagem/formação (profissional) ao longo da vida, na 

qual os professores têm de valorizar e relacionar os seus conhecimentos prévios com as 

novas experiências que vão adquirindo/tendo ao longo da sua vida profissional.  

Em terceiro lugar a emergência de uma perspectiva que vê o desenvolvimento 

profissional como um processo em contextos concretos, em que as situações de 

formação se relacionam com as actividades diárias dos professores que geralmente 

decorrem em sala de aulas.  

A quarta característica tem a ver com a adesão ao modelo reflexivo, que encara o 

professor como um prático reflexivo, valorizando a reflexão-na-acção, ou melhor, a 

reflexão através das práticas pedagógicas como meio para o crescimento profissional, 

tendo como base os conhecimentos prévios. A emergência da valorização de trabalhos 

colaborativos/colectivos, sem pôr de parte trabalhos individuais como elemento 

essencial da reflexão individual. 

A sexta e última característica é o aparecimento de uma concepção inclusiva. Na 

qual todos os modelos são considerados bons. Assim sendo, não há modelo único e 

aplicável a todos contextos/situações, mas sim a existência de capacidade de escolha do 

modelo certo/adequado para o contexto certo. Neste sentido, cabe as escolas e 

professores avaliar as suas próprias necessidades, crenças e práticas culturais e decidir 

qual o modelo de desenvolvimento profissional que lhes parece mais benéfico.  

Foi nesta linha conceitual, baseando-se nas definições de Heideman; Fullan, 

Horsley (1990); Oldroyd & Hall (1991); Day (1999); Bredeson (2002) e Villegas-

Reimers (2003) que García (2009) define o desenvolvimento profissional docente como 

um processo individual e colectivo que se deve concretizar no local de trabalho do docente 

(escola) e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais, através de 

experiências de índole diferente , tanto formais como informais, García ( 2009:7). 

E realça ainda, o autor citado, o desenvolvimento profissional e processos de 

mudança são duas variáveis intrinsecamente ligadas, visto que o desenvolvimento 

profissional procura promover a mudança junto dos professores tanto a nível 

profissional, assim como a nível pessoal.  
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2. 1.3 - Formação contínua e melhoria do serviço prestado pela escola 

 

Neste ponto, faremos uma breve abordagem sobre a contribuição da formação 

contínua na melhoria do serviço prestado pela escola.  

Nos dias que correm é cada vez mais evidente que a melhoria da qualidade 

educativa passa pela necessidade de uma formação contínua que contribua para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores e que esta seja desenvolvida nos 

contextos educativos onde estes exercem as suas funções.  

Formosinho (1991) ao abordar a questão do desenvolvimento pessoal e 

profissional afirma que o aperfeiçoamento dos professores possui finalidades 

individuais, mas também utilidade social. Neste sentido, pode afirmar-se que a principal 

finalidade da formação contínua é o aperfeiçoamento socioprofissional e pessoal de 

cada professor, numa perspectiva de educação permanente de modo que este possa 

contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo. E tal aperfeiçoamento tem 

um efeito directo e positivo no sistema escolar, se for traduzido na melhoria da 

qualidade da educação oferecida às crianças (alunos), enfatiza o mesmo autor. Assim 

sendo, no nosso entender, a formação contínua só faz sentido quando tal tradução se 

verifica, caso contrário ela não serve para nada. Daí que se pode assegurar que tal 

melhoria da qualidade educativa passa, essencialmente pela necessidade de uma 

formação contínua que contribua para o desenvolvimento pessoal e profissional 

(competências profissionais) dos professores e consequentemente do local de trabalho 

docente, isto é, a escola. Porém, é bom salientar que o desenvolvimento pessoal e 

profissional de professores não tem uma correcção directa com a melhoria do serviço 

prestado pela escola, ou seja, a melhoria do serviço prestado pela escola não depende do 

desenvolvimento profissional e pessoal dos professores, mas sim da política educativa 

aplicada na escola ou por ela adoptada, bem como da sua dinâmica interna. Pelo que, o 

desenvolvimento profissional e pessoal é apenas uma contribuição para a melhoria do 

serviço prestado pela escola. Daí que se pode considerar a política educativa como o 

norte de ambas as coisas quer da dinâmica interna da escola quer do desenvolvimento 

“pessoal” e profissional dos professores. Portanto, segundo o nosso entendimento, 

quanto adequada é a política educativa da escola melhores serão a sua dinâmica interna 

e o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus docentes.  
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2.2 - Enquadramento normativo da formação contínua de professores 

em Portugal  

 

O final do século XX foi caracterizado em Portugal por uma alteração 

significativa das políticas educativas e curriculares, principalmente com a reforma de 

Veiga Simão, em 1973, e com a publicação da Lei de Bases do Sistema Educativo (DL 

n.º 46/86), em 1986, Pacheco (2001: 167). Segundo o mesmo autor, esta Lei constitui o 

primeiro passo do processo da institucionalização da formação contínua, visto 

reconhecer (art. 35) o direito à formação contínua a todos os educadores, professores e 

outros profissionais da educação. Todavia, a operacionalização da formação contínua 

propriamente dita foi realizada com a entrada em vigor do Regime Jurídico da 

Formação Contínua de Professores (DL nº 249/92), que sofreu posteriormente algumas 

alterações.  

Esta legislação estabeleceu então os objectivos fundamentais para a formação 

contínua de professores, os quais se mantêm quase inalterados.  

 

 

2.2.1 - Objectivos da formação contínua 

 

O artigo terceiro do Regime Jurídico da Formação Contínua de Professores 

estabelece quatro grandes intenções.  

Em primeiro lugar a actualização e aprofundamento dos conhecimentos dos 

professores nas suas vertentes, teórica e prática.  

Igualmente eram visados o aperfeiçoamento das competências profissionais, quer 

a nível da escola quer a nível da sala de aula, bem como a prática de investigação e da 

inovação educacional incentivando também a autoformação.  

 

Era explicitado ainda como intenção da formação contínua que esta pudesse 

contribuir para a autonomia das escolas e dos respectivos projectos educativos.  

O legislador deixava claro que a finalidade pretendida era a melhoria da qualidade 

do ensino e das aprendizagens.  
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Segundo Estrela (2001b) o aparecimento e a evolução do presente quadro jurídico 

da formação contínua constituem uma das principais mudanças ao preencher o vazio até 

então existente, nomeadamente a definição de uma política de formação contínua de 

professores.  

 

Numa apreciação global, Estrela (2003) sublinha que o referido diploma consagra 

um conjunto de objectivos e formas organizativas que dão uma certa liberdade às 

escolas, bem como aos centros de formação para se organizarem de forma criativa as 

suas actividades educativas e ao mesmo tempo aproximar a formação dos professores e 

dos projectos educativos da escola dando resposta às suas necessidades e anseios, 

favorecendo a criação de uma cultura colegial dos professores. Do lado oposto desta 

apreciação, globalmente positiva, Estrela (2001b:37) chama a atenção para aquilo que 

considera a existência de algumas ambiguidades e contradições que podem explicar as 

razões da dificuldade de implementação dos seus objectivos no terreno, nomeadamente 

entre o que se diz e o que se faz, assim como de alguns desencantos patentes no 

discurso formal e informal de muitos formandos e de alguns formadores. Ambiguidades 

essas reforçadas pelo sistema de financiamento da formação contínua. Como sublinha 

Estrela (2003) a falta ou diminuição de financiamento da União Europeia canalizados 

para a formação contínua, que se adivinham, pode fazer temer o futuro da formação. 

Contudo, salienta a mesma autora, essa escassez pode trazer efeitos benéficos, no 

sentido de obrigar a um esforço de racionalização do sistema e de reequacionamento 

dos problemas e das prioridades da formação, facto esse que já se verifica nos 

discursos formais e informais dos directores dos centros de formação, particularmente 

nos últimos dois anos da crise económico-financeira que a Europa em geral e em 

particular Portugal atravessa. E chama a atenção referindo que para que os centros de 

formação continuarem a subsistir não poderão continuar a elaborar planos de 

formação marginais às escolas e que é preciso que esses planos se tornem mais 

coerentes e integrem sistematicamente as necessidades de desenvolvimento dos 

professores e as necessidades de desenvolvimento organizacional das escolas, Estrela 

(2003:53).  
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Um outro aspecto a destacar no actual sistema da formação contínua tem a ver 

com a obtenção dos créditos para a progressão na carreira, como prevê o Estatuto da 

Carreira Docente, concedidos pelas várias acções de formação. Esta concessão de 

créditos viciou desde o início os objectivos da formação contínua, convidaram e 

estimularam a emergência de estratégias consumistas de formação, Barroso & Canário 

(1999:149). Isto faz com que o ingresso num programa/acção de formação resulte, 

muitas vezes, não de uma vontade de aprender ou de uma necessidade real de 

formação/evolução profissional, mas sim um mero cumprimento de uma obrigação 

burocrática para obter tais créditos à progressão na carreira. E a propósito disso, Estrela 

(2001b) ressalta  

a associação da formação contínua à progressão da carreira, se permite a expansão do sistema, 

introduz factores de distorção em relação à procura de formação, criando altas probabilidades de 

ela obedecer a uma lógica “bancária” de contabilidade de créditos e não à lógica do 

desenvolvimento do docente e da escola, assim como introduz factores de disfuncionamento nos 

centros de formação obrigados a satisfazerem a procura de créditos das escolas associadas, 

Estrela (2001b:38). 

 

 

2.2. 2 - Modalidades de formação contínua 

 

A organização da formação contínua de professores identificou um conjunto de 

modalidades que deviam ser usadas nas práticas da formação contínua de professores. 

Modalidades essas que passaremos a descrever em seguida.  

 

 

Círculo de estudos 

O círculo de estudos constitui uma modalidade que exige uma relação estreita 

entre o formando e a sua realidade experimental e interrogação sobre a cultura do grupo. 

Permite desencadear a busca e o trabalho colaborativo perante o emergir de questões 

problemáticas. Podem observar-se os objectivos mais particulares desta modalidade, 

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

Incrementar a cultura democrática e colegial; fortalecer a autoconfiança dos 
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participantes; consolidar o espírito de grupo, requerendo a capacidade de interacção 

social e prática da interdisciplinaridade.  

A modalidade possui vários métodos de trabalho (os estudos de caso; o método 

dos problemas; o método da discussão; o guia de estudo; o método da representação, o 

estudo de situações) e tem uma duração mínima de 10 semanas.  

 

Curso/módulo  

 

Curso/módulo consiste na aquisição de conhecimentos, capacidades e 

competências por parte dos professores, de modo a desenvolver a autoformação e a 

inovação educacional. Assim sendo, são os seguintes objectivos que norteiam esta 

modalidade: actualizar e aprofundar conhecimentos nas vertentes, teórica e prática; 

adquirir e desenvolver capacidades e instrumentos de análise e problematização das 

experiências dos professores em formação e aperfeiçoar competências profissionais.  

No que se refere a método de trabalho, trata-se de modalidade que goza de vários 

métodos de trabalho, destacando apenas estes: modelos de análise (oferecidos ou 

construídos no curso) e elaboração de produtos de formação que precisam os novos 

saberes e que, as vezes, se transformam em instrumentos e recursos para o 

desenvolvimento das práticas na sua acção profissional.  

A duração da formação é determinada/ajustada aos objectivos propostos, 

conforme o critério de trabalho em causa.  

 

Disciplinas singulares do ensino superior 

 

Trata-se de uma modalidade de frequência obrigatória de um curso/disciplinas 

numa instituição do ensino superior vocacionada ao domínio a que respeita tal 

curso/disciplinas. Os objectivos e métodos de trabalho são definidos pela instituição em 

causa, nomeadamente por coordenador científico - pedagógico do curso/disciplinas em 

questão.  

A duração temporal varia segundo o ciclo, por exemplo, licenciatura /curso de 

estudos especializados 300 horas; mestrado 400 horas (parte curricular) e doutoramento 

600 horas.  
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Estágio 

Estágio deve-se predominantemente a componentes de saber-fazer prático ou 

processual, por exemplo, reflectir sobre as práticas desenvolvidas; trabalhar aspectos 

específicos da actividade profissional; adquirir novas competências; construir novos 

saberes, nomeadamente saberes práticos/processuais, constituem os seus principais 

objectivos.  

Os seus métodos de trabalho, independentemente da prática efectiva, criam 

situações de socialização, de modo a permitir os formandos relatar/partilhar as suas 

práticas com os outros colegas e ao mesmo tempo interrogarem-se e serem interrogados 

sobre as mesmas. Nesta ordem de ideias, são fundamentais/obrigatórias sessões 

presenciais conjuntas. Sendo o período de formação variável entre 15 e 30 horas de 

formação. 

 

Oficina de formação 

 

Esta modalidade tem alguns componentes de estágio, designadamente saber-fazer 

prático/processual e particulariza-se pela identificação prévia e objectiva das 

necessidades de formação. A modalidade é norteada pelos objectivos que se seguem: 

Delinear/consolidar procedimentos de acção ou ainda produzir materiais de intervenção, 

concretos e identificados, definidos pelo conjunto de participantes como a resposta mais 

adequada ao aperfeiçoamento das suas intervenções educativas; garantir/assegurar a 

funcionalidade, isto é, a utilidade dos produtos obtidos nesta modalidade, para a 

transformação das práticas; reflectir sobre as práticas desenvolvidas; construir novos 

meios processuais ou técnicos.  

Os métodos de trabalho são os mesmos que os de estágio. A duração temporal das 

suas actividades formativas oscila entre 15 e 50 horas.  

 

Projecto 

A modalidade projecto revela-se como uma estratégia para a resolução de 

problemas socioprofissionais, sócio-comunitários/escolares de alunos, bem como a 

construção de saberes e de saber-fazer, no âmbito do currículo. Neste sentido, a 

modalidade norteia-se pelos seguintes objectivos: desenvolver metodologias de 
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investigação (formação centradas na realidade experimental da vida escolar e/ou 

comunitária, no território educativo); fomentar o trabalho cooperativo em equipa e o 

diálogo pluri e interdisciplinar; favorecer a capacidade de resolução de problemas e 

desenvolvimento de planos de acção; aprofundar a capacidade de relacionamento do 

saber e fazer (a aprendizagem e a produção) e potenciar a integração afectiva, a 

socialização e a realização de interesses pessoais e grupais.  

Tendo em conta aos supramencionados objectivos, a modalidade em análise 

enquadra-se em vários modelos e métodos de ensino, nomeadamente nos cognitivos, 

sociais e de interacção social, bem como nos humanistas.  

Esses modelos e métodos fazem com que esta modalidade se revele como uma 

boa estratégia à formação centrada na escola, nos contextos e territórios educativos, 

assim como à consolidação de atitudes de mudança e de produção de conhecimento.  

Dado a sua característica metodológica e aos objectivos que a norteiam é 

fundamental prever a existência de sessões presenciais conjuntas nas quais se possam 

produzir relatos do trabalho intermédio realizado e não só discutir/analisar metodologias 

e acertar mecanismos de desenvolvimento futuro.  

O tempo previsto para a realização das suas actividades formativas é de um (1) 

ano lectivo, não mais. E o número de horas das sessões presenciais conjuntas varia entre 

15 - 50 horas.  

 

Seminário  

 

Seminário caracteriza-se pelo seu aspecto clássico de procedimento na promoção 

de competências de investigação, de estudo autónomo e de reflexão crítica. Esta 

modalidade tem como base exercitar os formandos através de um estudo autónomo com 

métodos e processos do trabalho científico, assim como elaboração de relatórios ou 

outras produções escritas resultantes do estudo /trabalho científico. A modalidade em 

análise compreende relato em grupo de estudos e de investigação desenvolvida pelos 

formandos, assim como o seu comentário e discussão/análise promovida pelos pares e 

formador.  
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Cada formando/participante deve fazer uma apresentação, no decorrer do 

seminário, um ensaio escrito sobre os estudos realizados ou um relatório científico da 

investigação levada a cabo. Tem uma duração não superior às 3 horas por semana, 

sendo período mínimo 12 semanas e máximo 20 semanas, Relatório de actividades do 

CCPFC (2002).  

 

Embora se possam organizar todas estas modalidades, a verdade é que a maioria 

dos centros de formação opta apenas por algumas delas, designadamente os Cursos de 

Formação e Módulos de Formação, Alonso (1998) e Campos (2002). E é por esta razão 

que elas ainda continuam a ser de maior expressão percentual em relação às restantes, 

como fazem notar Pacheco & Flores (1999)  

 

a opção por cada uma destas estratégias decorre de vários factores. Assim, a concepção e 

implementação destas modalidades dependem não só dos paradigmas e princípios que são 

perfilhados num dado momento, mas também das estratégias valorizadas nos locais de formação, 

às quais correspondem diferentes formas de articulação dos saberes e distintas perspectivas de 

construção da trajectória de formação de cada professor, Pacheco & Flores (1999:138). 

 

Neste sentido, segundo Roldão et al. (2000) a estruturação de um projecto de 

formação deve ser através da expressão das necessidades dos formandos, cabendo ao 

centro de formação a tarefa de organizar situações e utilizar instrumentos que facilitem 

a concretizar a expressão dessas expectativas e desejos. E para tal é importante conhecer 

os interesses, as expectativas, os problemas da população a formar, para garantir o 

ajustamento óptimo entre programa - formador - formando, Rodrigues & Esteves 

(1993:20).  

 

E de acordo com Roldão et al. (2000) a oficina de formação, projecto e círculos de 

estudos, pelas suas características apresentam-se como oportunidades de formação nas 

quais a teoria é sucessivamente discutida, adaptada e aplicada à realidade específica 

de cada escola e de cada formando, Roldão et al. (2000:14). Desta forma, os 

professores são capacitados na matéria de análise das situações que ocorrem no seu 

contexto real de trabalho (escola), nomeadamente na tomada de decisões através de uma 

análise crítica e reflexiva, bem como a sua participação na procura de soluções 

inovadoras para os seus problemas ou necessidades. Assim sendo, estas modalidades 
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possibilitam a criação de situações de reflexão-na-acção, a partir da mesma por 

intermédio de diferentes estratégias cuja finalidade última mudar as práticas dos 

docentes.  

 

2.2. 3 - Áreas de formação contínua  

 

O actual quadro normativo da formação contínua de professores prevê que as 

áreas de formação contínua sejam ciências da educação e igualmente ciências de 

especialidade e do ensino. O legislador antevê ainda prática e investigação pedagógica, 

formação pessoal, deontológica e sociocultural, bem como língua e cultura portuguesa 

como áreas a privilegiar na formação contínua.  

 

 

2.2. 4 - Relação da formação contínua com a carreira 

 

Como temos vindo a referir, a legislação em vigor no seu quinto artigo são 

enunciados os efeitos directos da formação contínua na carreira profissional docente, 

afirmando deste modo que as acções de formação contínua revelam para efeitos de 

apreciação curricular e para a progressão na carreira docente (DL nº207/96).  

No diz que diz respeito a forma como se faz a planificação, avaliação e 

certificação da formação, a apresente legislação atribui aos directores dos centros de 

formação a competência para planificar/elaborar os seus respectivos planos de formação 

mediante a recolha e análise dos dados relativos a necessidades de formação dos 

docentes ou não docentes das escolas associadas.  

No que diz respeito à avaliação das acções de formação, o actual diploma 

determina no seu décimo artigo que a avaliação das acções de formação seja feita pelo 

formando e pelo formador ou ainda por uma entidade formadora, com a finalidade de 

permitir a análise da sua adequação aos objectivos da acção em causa previamente 

definidos, bem como da sua utilidade na formação dos professores. E cabe ainda 

entidades formadoras a tarefa de criar instrumentos necessários para avaliação das 
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acções de formação por elas promovidas, bem como o tratamento dos dados recolhidos 

nessa avaliação e promover a divulgação dos respectivos resultados.  

Em relação à certificação das acções, o mesmo diploma determina a certificação 

de todas acções de formação junto do CCPFC de modo que estas possam valer para a 

progressão na carreira docente. Caso contrário, elas não servem para o efeito e muito 

menos financiadas pela tutela.  

Neste sentido, é atribuída aos centros de formação a competência de formalização 

do pedido de certificação, bem como a outras individualidades que actuam na área da 

formação contínua.  

Para além da certificação das acções de formação, o CCPFC assegura também o 

processo de acreditação das entidades formadoras e dos cursos de formação 

especializada.  

 

Perante este controlo de todas as formalidades por parte do CCPFC parece 

inverter o cenário. Um contexto que no início do processo da formação contínua parecia 

benéfico ao controlo da formação por parte dos professores e escolas passou a ser 

controlado, como salientam Barroso & Canário (1999:41) fundamentalmente por 

processos indirectos, nomeadamente na formalização das normas de certificação e de 

financiamento das acções de formação, o que acabou por condicionar o entendimento da 

formação contínua dos professores e das escolas prejudicando assim o desenvolvimento 

dos mesmos (os condicionalismos com que são confrontados na implementação das 

suas estratégias de formação). Neste contexto, os mesmos autores referem que as 

associações de escolas não passam de um mero “somatório”e de escolas desprovidas de 

qualquer identidade de interesses comum, limitando-se desta forma simplesmente a dar 

resposta a uma solicitação normativa da Administração central. E a este propósito 

Barroso (in. Canário, 2003) procura explorar ainda mais o tema afirmando que há uma 

acentuada aproximação dos centros de formação do lado da oferta de formação, o que 

lhes confere uma aproximação automática das outras entidades formadoras, 

nomeadamente ensino superior e associações, procurando imitar as entidades que 

oferecem formação.  
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CAPÍTULO 3: ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE 

O ESTÁGIO - O QUOTIDIANO NO CENTRO 

 

No presente capítulo são apresentadas as actividades que, durante o estágio, 

fomos realizando à medida que o tempo ia avançando. Actividades essas orientadas 

mais para responder às solicitações da Directora do Centro, salientando que no próximo 

capítulo daremos conta do trabalho que foi realizado para responder mais às nossas 

preocupações/inquietações durante o estágio.  

 

 

3.1 - Conhecer o Centro  

 

Iniciado o estágio houve um período de observação do dia-a-dia do Centro de 

Formação onde decorreu o estágio. O que nos foi permitindo tomar contacto com o tipo 

de funções aí exercidas, com a equipa do Centro, com as tarefas mais frequentes, com as 

solicitações externas entre outros.  

Embora este período não correspondesse às nossas expectativas de intervenção, 

foi ele que nos foi questionando sobre o que é um centro de formação de associações de 

escolas, o que faz e como, com que meios e com que dificuldades. Esse contacto 

contribuiu significativamente para nos aproximar do lado real do contexto de trabalho.  

A primeira tarefa que realizámos, em conjunto com a equipa do Centro, foi a de 

conhecer a instituição nomeadamente o seu funcionamento e a sua actuação no terreno, 

bem como algumas instituições com as quais tem parceria.  

Esta tarefa permitiu-nos conhecer o ambiente laboral da instituição, assim como 

os planos de formação já executados e os que estavam em execução.  
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3.1.1 - Organização e funcionamento do Centro 

 

De acordo com a legislação em vigor (DL nº 207/96) a equipa actual do Centro é 

constituída pela Directora do Centro e pelo gestor administrativo-financeira, além disso, 

o Centro tem um assistente administrativo. E no que diz respeito ao financiamento, tal 

como outros centros, o Centro tem verbas próprias inscritas no orçamento da Escola 

sede e para além destas possui também receitas provenientes da aceitação de 

generosidades ou de serviços prestados.  

A movimentação dessas verbas é feita mediante a proposta do gestor 

administrativo-financeira (Director da escola sede). E no que se refere à elaboração de 

planos de formação, a legislação em vigor (DL 207/96) reserva esta competência/tarefa 

aos directores dos centros, com ou sem ajuda da comissão pedagógica ou de uma equipa 

externa eleita por esta. Neste sentido, o plano de formação do Centro é elaborado pela 

sua Directora, depois de um levantamento das necessidades de formação juntos das 

escolas associadas.  

Termina a elaboração do plano, submete-o à Comissão Pedagógica para 

apreciação e aprovação, respectivamente.  

Numa conversa informal com o assistente do Centro, este informou-nos que 

depois da aprovação do plano, as escolas associadas são informadas pelo correio 

electrónico das acções excluídas durante apreciação do plano justificando as razões da 

sua exclusão que muitas vezes se prendem com questões de prioridade. Esta 

comunicação às escolas deve-se ao facto de serem elas quem sugere essas acções como 

sendo aquelas nas quais os seus docentes têm necessidades de formação.  

As acções aprovadas são as que constarão do plano de formação do Centro e que 

posteriormente são submetidas à acreditação junto do CCPFC antes da sua realização, 

de acordo com quadro legal que vimos seguindo (DL nº207/96).  

 

A duração da validade das acções de formação acreditadas é de três anos a contar 

da data da sua acreditação.  

O pedido de acreditação é feito pelo preenchimento obrigatório de formulários, 

ACC2, An2-A e An2-B e ACC2 de que falaremos no capítulo quatro.  
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Relativamente à avaliação das acções de formação, verificámos que o Centro 

cumpre com as exigências da actual legislação, bem como as do seu regulamento 

interno.  

As acções são avaliadas pelos formandos e apenas no último dia da formação, 

numa perspectiva sumativa. Ela é feita essencialmente na emissão de opinião/opiniões 

sobre o ajustamento ou não dos objectivos previstos às necessidades de formação dos 

formandos; as condições do espaço; as competências do formador; a adequação dos 

materiais didácticos usados; os pontos fortes e fracos da formação entre outros. Nesta 

ordem de ideias, trata-se de uma avaliação de balanço com finalidade de melhoramento 

de futuras acções a realizar, como referem De Ketele et al. (1988) é um tipo de 

avaliação que não permite agir em tempo real para corrigir desvios da acção em causa. 

Assim sendo, pode afirmar-se que se trata de uma avaliação que visa apenas fornecer 

dados para o aperfeiçoamento de estratégias e metodologias de ensino para uma futura 

planificação de acções, bem como a escolha de metodologias de trabalho adequadas.  

As fichas de avaliação constituem principais instrumentos de avaliação. São 

previamente elaboradas pelo Centro/tutela e, em alguns casos, reajustadas pelo 

formador respeitando linhas orientadoras de avaliação recomendadas pela tutela.  

Em relação ao Centro, cabe lhe o papel de recolha de informações das fichas de 

avaliação, do relatório final da acção, bem como o tratamento e divulgação dos 

resultados obtidos de tais informações.  

Ao formador cabe o papel de avaliar os formandos, optando pela avaliação 

contínua ou final, conforme os parâmetros de avaliação estabelecidos pela tutela, 

respeitando assim os mecanismos legais da avaliação contínua, bem como avaliar a 

acção em si normalmente feita no fim da formação através da elaboração de um 

relatório final, relatando as ocorrências durante as sessões, assim como o balanço geral 

da formação procurando destacar aspectos positivos e negativos para melhorar 

futuramente.  

 

Tratando-se de uma fase de aprendizagem e de adaptação o nosso papel no Centro 

foi mais o de observador ou de ouvinte, procurando tomar conhecimento sobre como é 

feito o financiamento das acções de formação do Centro, assim como dos dossiers 

pedagógicos e a sua organização.  
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A organização de um dossier pedagógico pode ser observada no quadro que se 

segue.  

 

Tabela 4: Estrutura de um dossier pedagógico. 

N Designação 

1 Apresentação da acção: certificado de creditação, listagem de equipamentos - recursos didácticos. 

2 Cronograma da formação. 

3 Identificação do formador: ficha do formador; autorização de acumulação de funções e folhas de horários. 

4 Ordenação de candidaturas, inscrições e identificação dos formandos. 

5 Contratos do formador. 

6 Sumários de matéria leccionados. 

7 Folhas de registos/lista de presenças dos formandos. 

8 Manuais e outra documentação pedagógica. 

9 Documentação de registos de ocorrências/faltas. 

10 Resultados finais obtidos: pauta de avaliação, que vem também no relatório final, relatório do formador e lista de avaliação 

nominal/qualitativa de formandos. 

11 Avaliação da acção, pelos formandos, provas, testes e/ou outros indicadores de avaliação. 

12 Comunicações e contactos, material informativos.  

Fonte: documentação do Centro (dossiers pedagógicos do Centro). 

 

Apesar de não termos preparado um dossier pedagógico durante o estágio, a nossa 

tomada de contacto com este tipo de dossiers permitiu-nos saber o quê que se trata e 

conhecer a sua estrutura e os seus conteúdos básicos, conforme mostra a tabela acima.  

 

A exploração desses dossiers permitiu-nos conhecer os procedimentos de pedido 

de acreditação de uma determinada acção de formação, bem como a génese de uma 

acção de formação, a partir do momento em que haja uma temática/necessidade de 

formação, não só também as exigências/requisitos do processo do pedido de certificação 

de uma acção de formação, que implica que o formador da acção em causa esteja 

previamente acreditado junto do CCPFC numa ou mais áreas /domínios que abarquem a 

área/temática da acção de formação em causa. Sendo que nenhuma acção de formação 

submetida a acreditação pode ser executada antes da recepção do parecer favorável do 

Conselho, ou seja, só depois deste parecer é que a acção em questão pode ser realizada e 

dentro dos moldes em que foi acreditada.  

 

Depois desta primeira fase de absorção, aprendizagem e adaptação à dinâmica da 

instituição seguiu-se a segunda fase que foi a do nosso envolvimento nas tarefas 

administrativas, nomeadamente actualização dos computadores, registo de correios do 
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Centro, preparação de sala de formação, recepção dos utentes do Centro entre outras 

tarefas. Foi também nesta fase que o Centro nos começou a solicitar trabalhos de uma 

forma individual e autónoma.  

Estas duas fases, de conhecimento do Centro e do envolvimento nas suas 

actividades deixaram-nos algumas marcas, nomeadamente as perplexidades que tivemos 

relativas ao financiamento das chamadas, acções extras, solicitadas a título individual 

pelos professores, bem como o custo das mesmas e dos seus formadores. Dúvidas estas 

que só nos foram esclarecidas numa conversa com a Directora do Centro que nos 

explicou que as referidas acções são financiadas pelos próprios formandos que as 

solicitam, tendo custos, quer da acção quer do formador, variáveis conforme o 

tipo/modalidade da acção em causa. Acrescentando ainda que dada a situação 

económico-financeira actual que o país atravessa quase todas as acções actualmente 

realizadas pelo Centro são subsidiadas pelos formandos.  

 

 

3.1.2 - Mapeamento dos centros de formação de associações de escolas  

 

A nossa primeira actividade, a trabalhar autonomamente, foi o mapeamento dos 

centros de formação de associações de escolas.  

O objectivo deste trabalho foi pesquisar e fazer o mapeamento de todos os centros 

de formação existentes no continente, assim como dos seus respectivos contactos.  

A necessidade desse mapeamento surgiu no âmbito de um Plano Estatístico do 

Ministério da Educação, no qual os centros de formação devem fazer constar dos seus 

relatórios anuais os nomes de todos os centros de formação e os seus contactos.  

 

O mapeamento desses centros decorreu em três fazes. A primeira fase foi a de 

recolha de dados durante dois dias, através de uma grelha previamente elaborada por 

nós. Na segunda fase, foi a fase de organização dados categorizando-os por temas: 

regiões e contactos. Terceira fase foi a de redacção na qual elaboramos uma grelha com 

o número de linhas equivalentes ao de nomes dos centros recolhidos, das direcções 

regionais da Educação e três colunas (a de ordem numérica, dos nomes e dos contactos). 
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Através dessas linhas conseguimos ordenar alfabética e regionalmente os nomes desses 

centros e as suas direcções regionais, respectivamente.  

 

Este trabalho de mapeamento permitiu-nos conhecer melhor a distribuição 

geográfica dos centros de formação de associações de escolas das cinco direcções 

regionais da Educação, a DREN - Direcção Regional de Educação Norte; a DREC - 

Direcção Regional de Educação do Centro; a DRELVT - Direcção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo; a DREA - Direcção Regional de Educação do 

Alentejo e DREALG - Direcção Regional de Educação do Algarve.  

 

Apesar das dificuldades encontradas em conseguir informações pretendidas logo 

nos primeiros dias de pesquisa, considerámos esta experiência empírica como uma 

grande oportunidade de aprendizagem e de crescimento pessoal e profissional.  

O aspecto mais interessante a destacar nesta experiência é o facto de termos essas 

dificuldades e conseguirmos ultrapassá-las pela nossa persistência e dedicação e 

alcançarmos um resultado positivo desejado. 

 

 

3.1.3 - Relatório anual das acções realizadas pelo Centro  

 

Este foi o nosso segundo trabalho no Centro. Consistiu na elaboração de gráficos 

estatísticos para o relatório anual das acções de formação realizadas pelo Centro. 

A necessidade para esta elaboração de gráfico surgiu numa altura em que se 

aproximava a data da entrega do referido relatório à tutela, sendo que era necessário 

concluir os referidos gráficos o mais rápido possível. Foi nesta circunstância que a 

Directora do Centro nos pediu para lhe apoiar na construção tais gráficos.  

 



 

41 

 

E como se trata de um trabalho administrativo e de natureza mais técnica 

julgámos ser tecnicamente eficiente se recebêssemos uma breve explicação da equipa 

do Centro sobre o trabalho que nos é pedido, bem como a forma como se pretendia que 

os gráficos fossem construídos. Assim sendo, a Directora ofereceu-se em dar-nos 

explicação antes de iniciarmos a construção. Após a explicação e o fornecimento dos 

dados necessários, demos início ao trabalho.  

Tendo em conta às características dos dados trabalhos, cada gráfico construído foi 

exclusivamente a um determinado tipo de informação, como: a modalidade de 

formação; o número de formandos, o local da realização da acção, a data da realização 

da formação entre outras informações. 

A forma como esses gráficos foram construídos permite saber a média das 

participações de cada acção de formação realizada, bem como as modalidades que 

tiveram maior adesão dos professores O programa utilizado foi Excel.  

 

A dificuldade sentida durante este trabalho foi de ordem técnica por não dominar 

bem o programa utilizado, nomeadamente no que diz respeito à introdução automática 

dos números na folha de cálculos, ao uso das fórmulas da soma, multiplicação, assim 

como o cálculo automático das percentagens.  

Esta dificuldade faz com que demorássemos três dias para concluir o trabalho, 

visto que nos primeiros dois dia foram de tentativas e erros. E só no terceiro dia é que 

conseguimos construir, com sucesso, todos os gráficos.  

 

Uma experiência como esta só nos resta dizer que este trabalho, 

independentemente de nos ter permitido ter uma noção geral da dinâmica do Centro, 

pelo menos do ano 2011 no que diz respeito às suas as actividades formativas, este 

trabalho deu-nos uma oportunidade para pormos em prática os nossos conhecimentos 

teóricos sobre o programa Excel e descobrir algumas das suas aplicações e aprender a 

trabalhar com elas de forma mais simples, rápido e profissional.  
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Podemos considerar este trabalho como experiência bastante boa e positiva no que 

respeita ao aperfeiçoamento dos nossos conhecimentos e desenvolvimento técnico, 

pessoal e profissional, visto ter nos permitido articular a teoria e a prática, o que nos 

permitiu compreender melhor as nossas motivações e limitações pessoais.  

Do ponto de vista informativo e formativo, permitiu-nos tomar conhecimento das 

exigências da preparação de um relatório anual das actividades formativas, em 

particular do Centro de Formação MBM, isto é, que acções foram realizadas, quantos 

formandos eram envolvidos, que formadores colaboraram com o Centro e que temáticas 

foram mais trabalhadas. 

Em síntese foi um trabalho que nos deixou emocionados. Emoções essas 

reforçadas com o feedback positivo do Centro sobre o nosso desempenho e eficiência 

neste trabalho.  

 

 

3.1.4 - Seminário para directores das escolas 

 

Esta actividade foi promovida pela escola sede com a colaboração do Centro e foi 

destinada aos directores das escolas básicas e secundárias das cinco direcções regionais 

da Educação (DREN; DREC; DRELVT; DREA e DREALG) submetida ao tema, 

Autonomia das Escolas. O seminário contou com a participação de cerca de 350 

directores e demais interessados.  

O evento decorreu no auditório da Escola Superior de Comunicação Social de 

Lisboa no dia 2 de Março de 2012 durante todo o dia.  

 

A nossa participação nesta actividade foi através do convite da Directora do 

Centro. A nossa função nela foi a de apoiar a organização, integrando-nos assim na 

equipa da logística.  
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Os trabalhos iniciaram logo na véspera da actividade com uma reunião para 

acertar os pormenores logísticos, como: a hora de chegada ao local da actividade; 

composição da equipa da mesa de acolhimento dos participantes; arrumação dos 

dossiers e certificados de participação para os seminaristas entre outros pormenores.  

Terminada a reunião foram adiantados alguns trabalhos, designadamente a 

colocação do material de trabalho no local do evento.  

 

No dia do evento a equipa da logística chegou ao local 30 minutos antes do 

arranque dos trabalhos para dar últimos acertos, conforme acordado na reunião do dia 

anterior.  

De seguida a equipa de acolhimento, da qual fizemos parte, prosseguiu-se com o 

descarregamento dos nomes dos inscritos que estavam a chegar.  

 

Tratando-se de um seminário e que decorreu dentro de um auditório, não 

conseguimos acompanhar o seu desenrolar sobretudo os debates, uma vez que 

estivemos do lado de fora e ocupados com outras tarefas. 

 

Em comparação com os trabalhos anteriores, nesta actividade não tivemos 

nenhuma dificuldade. Adaptámo-nos facilmente ao ambiente e às exigências do trabalho 

e em particular das tarefas realizadas.  

No que diz respeito à aprendizagem, a actividade em análise possuí uma 

particularidade em relação aos trabalhos antes descritos. Essa especificidade tem a ver 

com o facto de ela ser uma actividade em equipa, coisa muito comum no mundo 

profissional nos dias que correm. Algo este que nos contentou, visto que a razão da 

nossa escolha da modalidade - estágio - foi exactamente para transferir conhecimentos 

teóricos ao contexto de trabalho e em contrapartida desenvolver a nossa capacidade de 

trabalho em equipa, quer a nível de relacionamento interpessoal quer de partilha mútua 

de experiências e de metodologias de trabalho, com a convicção de que tal partilha se 

for bem aproveitada pode ser muito enriquecedora pessoal e profissionalmente de seja 

para nós seja para aquele com que trabalhámos. Ela no nosso entender é como uma 

espécie de puzzle de uma só peça, em que a diferença é que constrói/compõe um todo 

mais rico e forte.  
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É nesta perspectiva que encarámos esta nossa participação nesta actividade 

considerando-a uma boa experiência pela qual aprendemos muito com os nossos 

colegas de trabalho, apesar de curto período de tempo. 

No que se refere à opinião do Centro e da escola sede sobre a nossa participação 

no evento, é de salientar que recebemos deles elogios sobre o nosso empenho. Daí que 

julgámos ser positiva a nossa participação não somente a nível pessoal, mas também a 

nível da contribuição que demos na realização desta actividade.  

 

 

3.1.5 - Seminário para directores dos centros 

 

Esta actividade foi organizada pelos centros de formação das associações de 

escolas. Trata-se de um seminário destinado aos directores dos centros de formação da 

região de Lisboa e Vale do Tejo e demais interessados. O evento decorreu do dia 17 de 

Março de 2012 no Fórum Cultural de Alcochete sob a temática 20 anos de formação 

contínua de professores - Caminhos para o futuro.  

Participámos nela com o objectivo de ouvir/acompanhar as intervenções dos 

oradores e os debates.  

Interessámo-nos por ela, por se tratar da temática ligada à nossa área de formação.  

Os debates que assistimos dos últimos dois painéis, 3º e 4º, com os temas, 

Formação Contínua e Escolas; Potencialidades, Contributos da Formação Contínua de 

Professores para a Mudança da Escola Rumo ao Sucesso e Paradigmas da Formação 

Contínua de Professores: Que futuro? Respectivamente, despertaram ainda mais o 

nosso interesse pelas matérias de formação contínua em particular de professores.  

As intervenções dos oradores a que assistimos centraram-se em torno da formação 

contínua de professores. Falou-se de currículo, designadamente de conteúdos e contexto 

destacando a questão da adequação dos conteúdos às análises de necessidades de 

formação, bem como a eficiência dos instrumentos de avaliação.  
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Em matéria da política educativa, os oradores salientaram que as teses de 

doutoramento e de mestrado têm um problema que é os doutorandos e mestrandos têm 

um objectivo académico e não têm preocupação de dar conhecimento aos decisores 

(políticos) sobre a formação contínua. Indo ainda mais longe referindo que a literatura 

fala muito sobre o que é a formação contínua, mas não diz o quê que deve ser e como 

deve ser.  

No que respeita aos modelos da formação contínua, na óptica desses oradores 

todos os modelos são úteis, porque nenhum deles é melhor que outro, a questão que se 

coloca é saber qual deles produz melhores professores.  

Nessas intervenções foi enfatizada também a necessidade de a formação contínua 

de professores se centrar na escola e que o professor seja aquele profissional reflexivo. 

Os mesmos sublinharam ainda a ideia da uniformização da formação contínua, com 

vista à profissionalização do professor.  

Ao longo das suas intervenções os mesmos oradores afirmaram que durante estes 

20 anos da formação contínua em Portugal algo mudou, questionando em função de 

quê? E em que detrimento? Neste contexto, salientaram que há ainda muita coisa para 

fazer e para que tal aconteça é bom que haja sabedoria para que se possa passar do 

plano do dizer e do deve ser para o plano de acções concretas.  

Participar num seminário como este, em que os oradores são de referência na 

matéria da formação contínua de professores, sendo também os seminaristas os 

melhores conhecedores de realidades formativas, não há sombra de dúvida de que a 

nossa participação foi de total aprendizagem.  

 

 

3.1.6 - Encontro dos directores das escolas e agrupamentos da DRELVT 

 

Esta actividade foi um encontro dos directores das escolas e agrupamentos de 

escolas da região de Lisboa e Vale do Tejo co-promovida pela coordenadora do 

“Projeto Fenix” e escola sede e com a colaboração do Centro. O encontro foi submetido 



 

46 

 

ao tema, Construir as Bases de Sucesso. Decorreu no dia 10 de Maio de 2012 no 

anfiteatro da escola sede com uma duração de duas horas.  

 

A nossa colaboração foi de natureza logística. Ajudámos a equipa organizadora a 

montar a mesa dos oradores, os equipamentos de som e a descarregar nomes dos 

inscritos. Apesar de termos colaborado na logística foi possível, nos momentos mortos, 

acompanhar alguma parte dos debates sobre a problemática de como prevenir o 

abandono escolar, o absentismo, o insucesso e a promoção da excelência escolar.  

 

Em termos gerais o encontro foi bom. Todos os participantes se mostraram 

satisfeitos com o tema e a forma como foi abordado pelos oradores. Contudo, do nosso 

ponto de vista, deveria ser alargado o tempo, pelo menos mais duas horas para que 

houvesse tempo suficiente para todos aqueles que queriam expressas sobre os 

problemas com que deparam nas suas escolas/agrupamentos o conseguissem fazer.  

 

A nossa participação na organização desta actividade foi para nós um grande 

prazer, pois sentimo-nos envolvidos nela o que nos muito contentou, uma vez que, 

como já referimos, este foi sempre o nosso objectivo no estágio envolvermo-nos em 

actividades do Centro numa perspectiva de procura, aprendizagem, compreensão e 

experimentação de coisas novas. 

A experiência desta actividade foi muito semelhante à que tivemos no seminário 

para directores das escolas quer a nível das tarefas quer da exigência das mesmas. 

Todavia, considerámo-la uma experiência que de uma forma ou outra acrescentou valor 

em nós, sobretudo no que diz respeito à interacção com as pessoas com quem nunca 

antes interagimos, particularmente alguns elementos da equipa organizadora.  
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3.2 - Reflexão pessoal  

 

O objectivo principal de qualquer estágio é pôr o estagiário em contacto directo 

com a realidade profissional, de modo a consolidar as competências e os conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo da formação/curso. Portanto, trata-se de um período 

curricular em que o “formando - estagiário” é solicitado a aplicar tais conhecimentos e 

competências em contexto laboral, procurando assim aperfeiçoá-los e adquirir novos.  

Encarado desta forma, o estágio pode ser portanto algo como este: o 

encontro/choque com a realidade no qual a teoria e a prática se conjugam. Período esse 

que o estagiário deve encarar como fase privilegiada do processo de ensino-

aprendizagem, bem como a porta para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e 

ainda como a entrada ao mundo de trabalho mais convencional/formal.  

Visto a parir desta perspectiva, a finalidade do estágio deve ser entendida como 

promoção da aprendizagem de aptidões/competências profissionais e que prepara, na 

vertente mais prática, o estagiário para o mercado de trabalho, isto é, para uma vida 

profissional propriamente dita.  

Segundo Zeichner (1993) actualmente, quase todos concordam que o facto de 

alunos-mestres passarem mais tempo nas escolas não é necessariamente bom, e que a 

qualidade da experiência necessita de um cuidadoso planeamento e de uma atenta 

supervisão, Zeichner (1993:54).  

Quando decidimos escolher a modalidade - estágio e ao partir para o “terreno” 

tínhamos em mente esta perspectiva de Zeichner de que (…) a qualidade da experiência 

[de estágio] necessita de um cuidadoso planeamento e de uma atenta supervisão. 

Porém, a realidade acabou por impor as suas regras, pelo que fomos “obrigados” a 

adaptarmo-nos à ela.  
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O nosso quotidiano no Centro de Formação MBM iniciou-se com a tomada de 

conhecimento da realidade do Centro, da equipa da direcção; do seu funcionamento, do 

seu regulamento interno; dos seus planos/actividades de formação em curso, assim 

como dos anos anteriores. Também tomámos conhecimento dos seus dossiers 

pedagógicos; das escolas e dos agrupamentos que o compõem; das suas fontes de 

financiamento; das suas relações com outros parceiros educativos em fim de toda a sua 

dinâmica interna, como antes referimos. E esta experiência inicial serviu-nos de base e 

de tomada de consciência mais afinada sobre a realidade profissional, sobretudo dos 

centros de formação. Foi esta experiência que nos fez despojarmo-nos das nossas 

concepções académicas/teóricas e preparando o percurso mais realista, ou bem dizendo, 

mais próxima da realidade. Foi desta forma que nos envolvemos no quotidiano do 

Centro, nomeadamente nas suas actividades tendo no entanto o objectivo principal 

participar na elaboração do seu plano de formação, com vista a ver e aprender a forma 

como se faz. Contudo, tal não foi possível devido à sua organização e dinâmica interna. 

Porém damos o seguimento das coisas desenvolvendo diversos trabalhos, como já 

referimos, com a equipa do Centro. Trabalhos esses de natureza administrativa e 

pedagógica contribuindo assim no funcionamento e na realização das suas actividades. 

Foram esses trabalhos que nos permitiram considerar este estágio como uma 

experiência empírica de autêntica aprendizagem e de crescimento pessoal. 

Este estágio permitiu-nos também perceber que as universidades e as instituições 

acolhedoras de estágios, neste caso centros de formação, têm preferências, 

preocupações, objectivos (prioritários), dinâmicas, relações de poder, regras de 

funcionamento, culturas, experiências, concepções muito diferentes. Isto por se situarem 

em contextos diferentes e terem objectos de trabalho diferentes. Sendo a formação de 

professores, neste caso, algo que lhes une e lhes leva, em circunstância de estágio, a 

trabalharem juntas tendo como elo de ligação o estagiário cujo dever é cumprir com as 

suas obrigações académicas, de forma satisfazê-las passando pela busca do saber teórico 

- prático para o seu desenvolvimento pessoal e profissional quer na universidade quer 

no local do estágio.  

Foi assim que durante o estágio, fomos trabalhando, melhorando e consolidando 

os nossos conhecimentos quer na vertente académica/pedagógica quer prática.  
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CAPÍTULO 4: DA PLANIFICAÇÃO À AVALIAÇÃO DAS 

ACÇÕES DE FORMAÇÃO - o estudo realizado  

 

O nosso interesse pela planificação e avaliação de formação resulta do nosso 

envolvimento nas actividades da instituição que nos acolheu, Centro de Formação 

MBM. Neste sentido, procuraremos no presente capítulo apresentar um quadro teórico 

sobre a planificação e avaliação de formação, mais especificamente das acções de 

formação, bem como os seus conceitos. Debruçar-nos-emos sobre como se planificam e 

avaliam acções de formação, de acordo com a legislação em vigor e os autores que 

temos seguido de perto sobre esta temática, nomeadamente Estrela & Nóvoa (1993); 

Hadji (1994); Péchenart (cit. Estrela & Nóvoa, 1993); Jean-Marie Barbier.(1985); 

Stufflebeam et al. e Phi Delta Kappa (cit. Hadji, 1994); Newcomer et tal., Goldstein & 

Phillips e Kraiger & Ford (cit. Caetano, 2003); Jean-Marie Barbier (1993); Pereira 

(1996); Zabalza (1998); De Ketele et al. (1988); Rodrigues (2006); Ferreira (2001) e  

Gagné ( cit. Zabalza, 1998).  

 

 

4.1 - A planificação de acções de formação 

 

Segundo o Dicionário da Academia de Lisboa (2001), entre várias acepções, a 

palavra planificação significa processo de estabelecer um plano de actividades, para 

uma melhor articulação do trabalho e consequentemente crescimento da propriedade.  

Jean-Marie B. (1993) entende a planificação como um conjunto/cadeia de 

operações pelo qual se procura atingir um determinado objectivo.  

Zabalza (1998) ao abordar o tema em análise salienta que em termos gerais a 

planificação pode ser entendida como uma conversão de uma ideia/um propósito num 

curso de acção. E o mesmo autor foi ainda mais longe referindo-se a Escudero 

afirmando que a planificação se trata de uma previsão de possíveis sequências de acções 

de um fenómeno e que de certa forma se pode dizer que plagiamos aquilo que 

prevemos, desejamos, aspiramos e delimitamos como meta para atingir, num projecto 
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que seja capaz de representar, dentro do possível, as nossas ideias acerca das razões 

pelas quais desejaríamos conseguir, e como poderíamos levar a cabo, um plano para as 

concretizar, Zabalza (1998:47-48).  

 

As duas definições acima remetem às duas noções sobre a planificação. A 

primeira reporta a ideia de que a planificação não é uma mera ordenação de um 

conjunto de actividades, mas sim um processo em constante evolução tendo como a 

característica principal a articulação coerente e operacional de um conjunto de 

acções/tarefas com vista a atingir um determinado objectivo, com recurso a metodologia 

adequada. A segunda noção a planificação é entendida como o mapeamento de um 

itinerário pelo qual se orientará durante a execução de uma determinada acção de 

formação. 

Estas duas noções conceptuais constituem indicadores importantes na percepção 

da pertinência/importância da planificação, pois justificam de forma clara a razão pela 

qual se deve planificar uma acção de formação.  

No plano pedagógico, a planificação joga um papel fundamental seja no domínio 

didáctico seja no domínio da organização estrutural de uma aula. Para além desses 

factores inerentes a planificação, ela joga também um papel essencial na qualidade do 

ensino em geral. 

As práticas actuais ou o modo como se planificam acções de formação obedecem 

as orientações do CCPFC segundo as quais todas acções de formação devem ser 

acreditadas de acordo com as competências que lhe são atribuídas pela Lei (DL nº 

207/96), como já referimos nos capítulos anteriores.  

O Conselho no uso dessas suas competências legais julgou útil e necessário criar e 

disponibilizar a entidades formadoras, quer a título institucional quer individual, 

instrumentos que considera eficazes e eficientes para formalizar o pedido de acreditação 

de uma acção de formação.  
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Actualmente é disponibilizada para os requerentes quer para acreditação das 

acções de formação quer para acreditação de entidades formadoras uma plataforma 

própria electrónica para o efeito. Nessa plataforma são disponibilizados os formulários, 

ACC2, An2-A e An2-B de preenchimento obrigatório e que correspondem de forma 

genérica à planificação da acção proposta.  

O ACC2 é o modelo de formulário para o pedido de acreditação de uma acção de 

formação. Nesta ficha, o requerente é solicitado a preencher todos os campos nele 

existentes desde a identificação de requerente/entidade formadora; a designação e 

caracterização da acção de formação em causa; a discriminação do público-alvo; a 

listagem de nomes de formandos; a indicação do local da formação; a informação 

relativa à acção em questão, isto é, se tal acção constitui uma proposta para a 

acreditação e realização por outras entidades formadoras; a ordenação e entrega 

obrigatória de documentos em anexo; a informação sobre a realização ou não da acção 

em causa em outros contextos e por fim a declaração de termos de responsabilidade, 

para que a acção em questão possa ser acreditada.  

O formulário An2-A, este caracteriza-se pela designação e justificação da 

inserção, no plano de actividades de entidade candidata, da acção de formação em 

questão e igualmente pela especificação de destinatários, dos objectivos a atingir e dos 

conteúdos da acção em causa. Neste mesmo formulário são discriminadas as 

metodologias a adoptar, bem como as condições de frequência. Também são exigidas a 

identificação do regime e do modelo de avaliação dos formandos, assim como as 

referências bibliográficas. E em relação ao formulário An2-B, este apresenta algumas 

semelhanças ao An2-A. A única diferença tem a ver com o tipo de modalidade. 

Portanto, trata-se de um formulário relativo às modalidades, estágio, projecto, oficina de 

formação e círculo de estudos. Sendo o An2-A referente às modalidades, curso, módulo 

e seminário. Deste modo, a particularidades do An2-B tem a ver com os efeitos a 

produzir, isto é, mudanças de práticas que se pretende imprimir após execução da acção, 

materiais didácticos a utilizar na formação; aprovação do órgão da administração da 

escola, em caso da modalidade projecto, bem como a existência de um consultor 

científico-pedagógico /especialista na matéria.  

 



 

52 

 

Segundo De Ketele et al. (1988) a planificação de uma acção de formação 

significa estabelecer um plano detalhado, em termos de tempo, prevendo tudo para a sua 

concretização, por um lado, e, por outro, a planificação de uma acção de formação é 

definir de forma progressiva uma visão cada vez mais clara da acção que se pretende 

realizar integrando coordenadamente todos os elementos necessários e fixar as etapas 

específicas para a sua execução.  

Antes de uma abordagem aprofundada sobre como se deve planificar uma acção 

de formação, queremos debruçar-nos um pouco sobre as necessidades de formação e a 

sua análise, clarificando em primeiro lugar os seus conceitos, visto tratar-se do primeiro 

passo no processo de planificação.  

Na perspectiva de De Ketele et al. (1988), as necessidades de formação 

correspondem a lacunas/desfasamentos entre o vivido e o desejável, susceptíveis de 

serem colmatados por uma formação adequada, De Ketele et al. (1988:15).  

E no que diz respeito à análise de necessidades de formação Rodrigues (2006) 

defina-a como uma operação de determinação de necessidades, ou seja, o investigador, 

armado com procedimentos rigorosos, procura descobrir como as coisas realmente 

são, Rodrigues (2006:96).  

 

Com base nas definições acima anunciadas, estamos em condição para afirmar 

que o processo de planificação de uma acção de formação requer de antemão a recolha 

(através de um inquérito/entrevista), análise e identificação de necessidades de 

formação do público-alvo. Só dando estes passos (recolha, análise e identificação de 

necessidades de formação do público-alvo) é que se pode falar na definição e 

hierarquização dos objectivos e conteúdos da acção; na definição de estratégias e 

metodologias de trabalho/ensino; na selecção dos materiais didácticos a utilizar; na 

determinação das prioridades e do tempo necessário para a execução da acção em causa, 

bem como na calendarização das sessões da mesma.  

Os objectivos definidos, sublinham Ferreira (2001) e De Ketele et al. (1988) 

devem ser claros. Estes últimos autores referem ainda que a especificação do objectivo 

final de uma acção deve constituir um cuidado essencial de quem planifica, visto ser 
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norte de todo o processo de planificação. Neste contexto, defendem os mesmos autores, 

o objectivo último de uma acção de formação não pode ser ao longo do processo de 

planificação vago, mas sim preciso e claro. Daí a importância da análise de 

necessidades de formação cujo objectivo final é fornecer informações necessárias ao 

formador para que este possa ajustar os objectivos da acção, adequar as estratégias e 

metodologias e material didáctico a usar às necessidades de formação dos formandos.  

Para além da necessidade da clarificação do objectivo final da acção, De Ketele et 

al. (1988) enfatizam também a necessidade de ponderação dos elementos integrados 

para a concretização de uma determinada acção de formação. E aconselham ainda que 

na fase preparatória do processo de planificação nada deve ser ignorado, sublinhando 

que uma boa acção de formação não se limita apenas à uma boa preparação pedagógica 

e científica, mas também à consideração de todos detalhes por mais triviais que sejam, 

como: saber o local da realização da acção; a distância; a hora do início da sessão; o 

número, a idade; a ocupação profissional do público-alvo; ter a garantia de transporte e 

espaço/sala; a verificação prévia dos equipamentos a usar entre outros pormenores.  

Além destes detalhes sublinham ainda os mesmos autores, há que ter também em 

mente os recursos a pôr em prática na realização da acção de uma acção. E a este 

respeito afirmam que há muitos e diversos recursos começando por: recursos humanos, 

espaciais (local da realização da acção), didácticos, financeiros entre outros.  

 

Como se pode constatar o processo de planificação de uma acção de formação 

comporta de vários elementos, factores e períodos/fases. Ferreira (2001) procurou 

sintetizar as ideais etapas desse processo, que apresentámos na tabela que se segue.  
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Tabela 5: Fases de planificação de uma acção de formação.  

N Designação Descrição 

1 Recolha de dados  Identificação clara e precisa: delimitação do tema; problema/situação; formandos, a 

duração, data e local de realização. 

2 Caracterização “ perfil de 

entrada” dos formandos 

Um conjunto de competências (saber); aptidões (saber-fazer) e atitudes (saber-ser) 

dos formandos antes da formação. 

3 Definição do “ perfil de saída” 

dos formandos  

Um conjunto de competências - saberes, aptidões e atitudes que os formandos devem 

possuir no final da formação.   

4 Identificação das necessidades 

de formação 

O diferencial entre a situação actual - o perfil de entra e a situação deseja - o perfil de 

saída que permite ao animador/formador identificar e quantificar as necessidades de 

formação dos formandos.  

5 Formulação dos objectivos  Para onde se vai e quais as vantagens que daí resultam. A descrição clara e precisa 

das mudanças (comportamentais) que se pretendem atingir.   

6 Elaboração do programa de 

formação 

Estabelecimento do programa com antevidência.  

7 Selecção de métodos A selecção do caminho para, ou seja, é caminho que medeia entre o acto de ensinar e 

o de aprender.  

8 Organização logística  Quanto melhor for a qualidade das condições materiais e ambientais em decorre a 

formação mais facilitada está a aprendizagem. 

9 Animação da actividade O animador/formador deve ponderar e definir de forma genérica o estilo de animação 

que melhor se adequa aos formandos.   

 

 

A tabela acima apresenta-nos nove etapas possíveis de uma planificação. A 

primeira refere-se ao momento da identificação do tema; do problema/situação; dos 

formandos, do tempo/duração, da data e do local da realização de uma determinada 

acção. Trata-se de uma fase embrionária/preparatória de todo o processo de 

planificação. Depois dela seguem-se as fases de identificação do perfil inicial e final do 

público-alvo com vista a identificar as necessidades de formação do mesmo; a definir as 

metas; os objectivos; as estratégias; as metodologias, as técnicas; a calendarização das 

sessões; a selecção e organização de conteúdos, bem como a indicação dos recursos a 

usar e referência das modalidades de avaliação a privilegiar, assim sucessivamente 

como se constata na tabela acima. Portanto, o diagnóstico constitui o primeiro e 

fundamental passo no processo de planificação. 
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4.2 - A avaliação de formação 

 

De acordo com o Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa, entre várias 

entradas, avaliação pode significar uma apreciação cuidadosa de mérito, de modo a 

permitir a formação de uma opinião, de um juízo justo, correcto e a tomada de 

consciência do mesmo.  

 

Hadji (1994) na sua abordagem do tema em análise, interroga-se a si mesmo sobre 

o significado exacto do verbo avaliar, sublinhando que se avaliar significa interpretar, 

nunca se chega a conseguir dizer em que é que consiste a avaliação, a qual nunca se 

poderá limitar, obviamente, a uma definição exacta. Neste contexto, o mesmo autor 

parte na sua abordagem a partir da prática considerando uma diversidade de fórmulas 

propostas por um grupo de professores a quem tinha sido pedido que respondessem por 

escrito, numa frase, à pergunta - o que é avaliar, Hadji (1994:27). Afirma o mesmo 

autor que no entender desses professores avaliar pode significar: verificar, julgar, 

estimar, situar, representar, determinar e aconselhar.  

Ora, de acordo com a interpretação do autor que acabámos de citar, os verbos 

supramencionados significam que para avaliar é preciso: verificar o que foi apreendido, 

compreendido, retido. Dito de outro modo, avaliar significa conferir as aquisições no 

quadro de uma progressão. O mesmo autor foi ainda mais longe salientando que o 

avaliador é aquele que emite opinião sobre um determinado trabalho, sobre o nível de 

um aluno, por exemplo, em relação ao resto da turma. Devendo ser tal opinião 

fundamentada nas instruções de um modelo, neste caso reconhecido pedagógico e 

cientificamente. Nesta óptica, o avaliador pode ser entendido como aquele que aprecia 

algo em função das normas preestabelecidas. O autor citado afirma que avaliar é 

apreciar o nível de competência de um aluno/ avaliado. É situar tal avaliado em função 

das suas possibilidades, em comparação com os outros, ou melhor, situar a sua 

produção em relação ao nível geral.  
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Numa perspectiva quantitativa avaliar significa representar, através de um 

número, o grau de sucesso de uma produção (escolar) em conformidade com critérios, 

que podem variar segundo os exercícios e o nível da turma. E por fim, avaliar é 

determinar o nível de uma produção.  

Os diversos verbos acima referenciados designam o mesmo objecto, acto de 

avaliar. Acto esse, segundo o autor que vimos seguindo, pode ser enquadrado nos 

domínios de saberes, saber-fazer, competências, produções/trabalho entre outros. 

Contudo, refere o mesmo autor, existe no domínio da avaliação pedagógica uma relativa 

unidade de campo focado, nomeadamente o domínio dos indivíduos em situação de 

aprendizagem quer na globalidade da sua pessoa quer sob ponto de vista da sua 

capacidade /competência particular quer ainda pelos seus trabalhos.  

 

A perspectiva de Péchenart (cit. Estrela & Nóvoa, 1993) e de Hadji (1994) 

convergiram-se. Estes dois autores consideram que avaliação é emissão de juízo de 

valor a partir de uma determinada realidade. E no entender deste último autor, para se 

poder dar opinião relativa a valor de um determinado trabalho é necessário de antemão 

ter meios [adequados] para apreender tal valor, porque é nisso é que consiste avaliação. 

Na sua opinião, quando se avalia começa-se por se distanciar do objecto sobre o qual se 

vai pronunciar. Assim sendo, o avaliador deve criar uma ruptura na ordem das coisas e 

das relações imediatas fazendo-se de sujeito exterior, através de um discurso julgador 

do objecto avaliar. Este afastamento é que permite a autonomia do sujeito avaliador, por 

um lado, e, por outro, como o fundamento da produção do referido discurso pelo qual o 

avaliador se pronuncia sobre o objecto avaliado.  

Numa perspectiva de natureza mais objectiva, Barbier (1985) encara avaliação 

como uma operação de transformação das representações, tendo como ponto de 

partida - uma representação factual de um objecto e ponto de chegada - uma 

representação normalizada desse objecto, Barbier (1985:64).  
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O avaliador está em posição intermédia, entre o prescritor e o observador. Deste 

modo, o espaço de avaliação é um espaço de mediação, sendo o avaliador um mediador 

cuja função é dizer: sendo assim, e devendo ser assim, é preciso pensar nisto à luz 

daquilo, Hadji (1994:35).  

Ao que parece não há ainda uma consolidação conceitual sobre avaliação. Hadji 

(1994) salienta que é urgente ir em auxílio da avaliação, dando-a em primeiro lugar um 

enquadramento teórico seguro que a permita ultrapassar o estádio das definições 

essencialmente arbitrárias, tais como: avaliação como medida, como juízo profissional e 

como operação através da qual se estabelece congruência entre o desempenho e os 

objectivos, (Tyler, cit. Hadji, 1994: 36).  

Na opinião de Hadji (1994), não é possível definir avaliação sem colocar a 

questão do sentido da mesma. Nesta ordem de ideias, é preciso em primeiro lugar 

descrevê-la correctamente tal como ela se apresenta na realidade das práticas. Sendo 

nessa tentativa de descrição objectiva é que se descobre que é impossível fazer a 

referida descrição sem ser levado a interrogar-se sobre as condições de possibilidade de 

uma tal operação [dessa avaliação], Hadji (1994:40). E foi ainda mais longe referindo 

que a existência da avaliação traduz a imperfeição do conhecimento do avaliador de 

uma determinada realidade/objecto e ao mesmo tempo traduz a ideia da sua 

perfeição/especialização que o anima e guia a sua vontade.  

Goldstein & Phillips (cit. Caetano, 2003) sustentam que  

avaliação da formação consiste num processo sistemático de recolha de dados e de análise da 

concepção, implementação e consequências das acções de formação realizadas numa 

organização, com vista averiguar a sua eficiência, relevância e efeitos na dinâmica 

organizacional, (Goldstein & Phillips, cit. Caetano, 2003:10).  

Kraiger & Ford (cit. Caetano, 2003:11) partilham da mesma opinião e reforçaram 

a definição supracitada afirmando que avaliação de formação visa em primeiro lugar 

responder a múltiplas questões, nomeadamente a verificação de medida em que foram 

alcançados os objectivos de uma determinada formação, em termos de aprendizagem 

dos formandos. E em segundo lugar, se tal alcance resulta numa mudança/melhoria do 

desempenho profissional dos formandos no seu local de trabalho, isto é, o impacto real 

que essa formação tem na vida pessoal e profissional do formando. E a este propósito, 
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Hadji (1994) defende que deve haver sempre avaliação das consequências/impacto da 

acção a apreender. Prever, tanto quanto possível, a evolução dos sistemas em causa, 

imaginar o que poderia ser uma situação posterior se se executasse tal acção. Nesta 

óptica avaliar significa a tentativa de imaginar o que vai/poderá acontecer. Neste 

contexto, Pereira (1996) refere que  

a conceptualização de uma metodologia de avaliação de acções de formação pressupõe, em 

primeiro lugar , que se definira claramente o objecto a avaliar, ou seja, que se identifiquem os 

principais elementos ou dimensões que estruturam um processo de formação. Só depois se poderá 

definir claramente os objectivos específicos da avaliação e conceber os instrumentos operacionais 

a utilizar, Pereira (1996: 159).  

A avaliação das consequências de uma determinada acção de formação leva não 

apenas a prever a evolução da situação futura, pós realização da acção, mas também 

permite julgar a pertinência da mesma, com base no modelo ideal da situação desejada.   

Ferreira (2001) destaca-nos essa pertinência afirmando que  

a avaliação é, essencialmente, um processo sistemático e contínuo que, a partir da recolha de 

dados concretos e sua consequente análise permite: verificar em que medida estão a ser atingidos 

as metas/objectivos da aprendizagem; comprovar a adequação dos conteúdos e métodos aos 

formandos; rediagnosticar novas necessidades de aprendizagem; introduzir reajustamentos às 

falhas detectadas; fortalecer as motivações dos formandos para aprender e redefinir novos 

itinerários de aprendizagem, Ferreira (2001:244).  

Nesta mesma perspectiva, avalia-se uma acção de formação, realça o mesmo 

autor, para conferir a validade dos objectivos da aprendizagem e das estratégias de 

ensino de modo a conduzi-los a melhoria baseando-se nas observações e num 

referencial/medida. E na mesma perspectiva Serpa (2010) afirma que há cada vez mais a 

necessidade de colocar a avaliação da aprendizagem ao serviço da clarificação do acto 

pedagógico e dos processos de pensamento de quem aprende, sobretudo ao nível das 

estratégias cognitivas, metacognitivas e motivacionais, Serpa (2010:15).  

E do ponto de vista legal a legislação em vigor da formação contínua (DL nº 

207/96) reconhece avaliação das acções de formação e determina que ela seja feita pelo 

formando e pelo formador ou pela entidade organizadora da acção em causa de modo a 

permitir a análise da sua adequação aos objectivos previstos, bem como a sua utilidade 

face a formação contínua de professores. Neste sentido, as últimas sessões de cada 
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acção de formação os formadores/entidades formadoras reservam-nos para avaliação. 

Aos formandos são entregues fichas de avaliação nas quais constam de perguntas 

relativas: ao grau da sua satisfação com a formação; ao alcance e cumprimento dos 

objectivos antes propostos; à coerência dos seus conteúdos; à adequação dos objectivos 

às necessidades de formação; à adequação das metodologias de ensino adoptadas; à 

clareza e adequação da linguagem aos formandos; ao domínio científico-pedagógico da 

matéria por parte do formador; ao material didáctico usado; à interacção verbal e não 

verbal entre formador-formandos e vice-versa.  

Após esta emissão de opinião por parte dos formandos acerca do que viram, 

ouviram, aprenderam e o que esperavam ou não da acção em causa. E em conformidade 

com o quadro legal, o formador ou entidade formadora em questão aprecia e processa 

todas as informações contidas nessas fichas produzindo um novo conhecimento sobre a 

acção avaliada.  

Em síntese é de referir que em educação os principais objectos que geralmente se 

avaliam são aprendizagens, formação, programas, professores e escolas. E no nosso 

entender este pode ser o factor gerador da dificuldade na concepção de um conceito uno 

e exacto de avaliação. E um outro aspecto evidente ao longo da abordagem de Hadji 

(1994) é a eficiência/credibilidade de instrumentos de avaliação e a legitimidade da 

pessoa que avalia/avaliador.  

 

 

4.3 - Metodologia do estudo  

 

O presente estudo surgiu no âmbito do trabalho de observação e de 

acompanhamento do desenvolvimento das acções de formação e do funcionamento do 

plano de formação do Centro de Formação MBM. E à medida que o tempo ia 

avançando, fomos interessando-nos em questões de planificação e avaliação das acções 

de formação, devido à contínua “nebulosidade” que persistia e que alimentava cada vez 

mais as nossas inquietações sobre esta matéria. Nebulosidade essa que nos foi 

motivando a questionarmo-nos sobre: como se processa uma planificação e avaliação de 
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uma acção de formação; quem são os seus intervenientes; que factores são levados em 

consideração no processo de planificação e na definição dos objectivos da acção, bem 

como dos critérios/modelos de avaliação da mesma e quais são elementos 

estruturantes/fundamentais de um plano de uma acção de formação.  

 

São estas questões que foram afunilando o nosso interesse no tema, movendo-nos 

à procura de respostas que as esclarecessem de modo a perceber melhor tal processo de 

planificação e avaliação de uma acção de formação, desde a identificação do 

problema/tema; determinação dos objectivos e conteúdos, a articulação de ambos, assim 

como a definição de metodologias de ensino e dos critérios de avaliação.  

 

 

4.4 - Interesse de partida e objectivos  

 

Como temos vindo a sublinhar, após o acompanhamento de várias sessões de 

formação fomos estreitando a nossa atenção e interesse de partida na análise de um 

plano de uma acção de formação realizada no Centro. Assim, entre as possibilidades 

existentes à época, decidimos escolher a acção de formação designada A (In) disciplina 

em contexto escolar: métodos e estratégias (AICEME). 

A razão desta escolha deve-se de natureza logística porque em termos de horário e 

de calendarização, nomeadamente o dia da semana em que decorreriam as sessões era-

nos favoráveis, uma vez que nos permitiria conciliar, a faculdade, o estágio e assistir às 

sessões da formação. 

 

Relativamente à formadora, esta aceitou a nossa presença nas sessões após a 

Directora do Centro lhe ter enviado um correio electrónico expondo-lhe o nosso desejo 

em acompanhar algumas sessões da sua acção de formação, explicando-lhe 

naturalmente quem somos e qual era a nossa intenção/objectivo da nossa presença 

nessas sessões, tal como é explicitado adiante nos objectivos da análise do plano, alínea 

b). 
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A acção de formação em análise trata-se de um Curso de Formação destinado aos 

professores dos ensinos básico e secundário e decorreu entre Janeiro - Abril de 2012, 

com uma duração de 25 horas, conforme a legislação da formação contínua em vigor 

(DL nº207/96). Teve como enfoque conteúdos teóricos, que suportam a compreensão da 

estruturação mental da criança; conteúdos didácticos e práticos, bem como exemplos de 

actividades, que conferiam suporte prático à actuação do professor em contexto de sala 

de aula e escola. Neste sentido, tivemos como objectivos para a presente análise do 

plano desta acção de formação: 

a) Compreender a estruturação e articulação das componentes estruturantes do 

plano (objecto de análise) como um todo, bem como a exequibilidade dos seus 

objectivos dentro do tempo previsto.  

b) Perceber se há ou não a coerência dos objectivos aos conteúdos descritos no 

plano e leccionados, fazendo o levantamento dos conteúdos do plano e 

confrontá-los com os registados nas observações das sessões.  

c) Compreender a forma da avaliação da acção em causa.  

d) Saber se tais objectivos foram ou não cumpridos, confrontando os dados 

levantados no plano com os das outras fontes analisadas, nomeadamente 

relatório final da acção, registos das observações, assim como as fichas de 

avaliação, preenchidas pelos mesmos.  

 

 

4.5 - Procedimentos  

 

Tendo em conta a temática e foco do presente trabalho da planificação, execução 

e avaliação de uma acção de formação, foram seleccionadas e analisadas quatro fontes: 

plano da acção, registos das observações, o relatório final da acção e as fichas da 

avaliação da acção.  
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Na análise do plano foram identificadas as suas componentes estruturantes, que 

relembramos: Necessidades de formação identificadas; destinatários; objectivos; 

conteúdos; estratégias/metodologias de ensino; critérios de avaliação das aprendizagens 

dos formandos/regime de avaliação dos formandos e bibliografia.  

As observações realizadas foram sete e são de natureza naturalista. Assunto este 

que desenvolveremos no ponto 4.6.3 (registos das observações).  

No que se refere à análise do relatório final da acção, esta tem como o objectivo 

identificar os conteúdos contidos no relatório e confrontá-los com os do plano e das 

observações, de forma a verificar a existência da coerência entre os três (os conteúdos 

planeados, observados e constantes do relatório), como se podem observar na tabela9 

adiante. 

Na análise das fichas da avaliação da acção, centrámos a nossa análise nas 

respostas e amostra de tendência dos formandos, com vista a conhecer as suas opiniões 

e grau de satisfação face à acção em análise relativamente à adequação dos objectivos e 

conteúdos às suas necessidades de formação, assim como a superação das suas 

expectativas iniciais face a mesma.  

 

 

4.6 - Apresentação e interpretação dos dados  

 

Neste ponto, apresentaremos as componentes estruturantes do plano, as suas 

características, bem como os registos das observações e a sua confrontação com os 

conteúdos do plano e do relatório final da acção. Serão apresentados ainda os resultados 

da análise das fichas da avaliação.  
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4.6.1 - Componentes do plano 

 

De acordo com os dados constantes do plano da acção em análise, os destinatários 

desta acção de formação são professores do 1º, 2º e 3º ciclos dos ensinos básico e 

secundário cujas necessidades de formação identificadas correspondem a: falta de 

operacionalização adequada da Lei nº39/2010 que permita aos professores agir de forma 

adequada e válida; falta de estratégias eficientes que permitam alcançar a disciplina; 

falta de formação e de prática desses professores relativamente ao desenvolvimento 

psicológico do aluno; limitada compreensão de estrutura mental da criança em relação 

ao controlo do seu comportamento, assim como limitado suporte prático para a actuação 

desses mesmos professores em sala de aula em matéria de disciplina. 

 

Os objectivos propostos no plano parecem resultar da identificação de algumas 

necessidades de formação e parecem centrados no conteúdo, no saber, na aquisição de 

competências e no formando.  

Quanto aos conteúdos da acção, estes parecem centrados exclusivamente no 

conhecimento. Os resultados desta análise podem ser observados na tabela6, que segue. 

 

Tabela 6: Necessidades de formação, destinatários, objectivos e conteúdos.  

Componentes  Caracterização 

 
 

As 
necessidades 
de formação 
identificadas  

Falta de operacionalização adequada da legislação 39/2010 que permita aos professores agir de forma adequada e válida;  

 Falta de estratégias eficientes que permitam alcançar a disciplina; 

 Falta de formação e de prática dos professores relativamente ao desenvolvimento psicológico do aluno; 

 Limitada compreensão de estruturação mental da criança em ordem ao controlo do seu comportamento; 

Limitado suporte prático para a actuação do professor em sala de aula em matéria de disciplina; 

Destinatários Professores do 1º, 2º e 3º ciclos dos ensinos Básico e Secundário colocados em agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas  
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Continuação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectivos 

 Categorias 

Conteúdo Saber Competências Formando Cmpt Vlor  Conhecimento In
f  

Dar a conhecer a natureza da 

indisciplina 
      

Dotar os docentes de conhecimento teórico sobre a 

estruturação cerebral e a formação da personalidade 

que permite um maior controlo sobre o comportamento 

     

Dotar os docentes de competências técnico-

pedagógicas para lidar com problema da indisciplina 
     

Promover a implementação de novas estratégias para 

lidar com as consequências de indisciplina 

     

Promover a implementação de estratégias de promoção 

da sua prevenção (da indisciplina) 
     

Equipar os professores com maior número de 

instrumentos e materiais pedagógicos, que lhe 

permitam uma abordagem adequada e eficiente da 

indisciplina em contexto escolar 

     

   Exercitar e discutir as estratégias 

metodológicas para capacitar os 

docentes a agir de forma eficaz face 

à indisciplina na sala de aula como 

em contexto de escola no geral 

    

 Promover 

a partilha 

de 

estudos 

de caso 

dos 

diferentes 

docentes 

 Promover a partilha de estudos de 

caso dos diferentes docentes 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdos 

      Estruturação cerebral e 

construção da 

personalidade; 

 

      Compreensão do 

conceito da indisciplina; 
 

      Construção psicológica 

da disciplina; 
 

      Estruturação cerebral e 

controlo do 

comportamento; 

 

      O signo, o significado e 

sentido na construção de 

conceitos psicológicos; 

 

      A importância da relação 

pedagógica na 

construção do aluno e 

edificação do seu 

comportamento e 

personalidade; 

 

      Dinâmicas de grupo: 

técnicas e metodologias; 
 

      Construção de 

actividades: técnicas e 

metodologias; 

 

      Discussão e 

compreensão das 

técnicas e estratégias 

usadas nos estudos de 

caso dos docentes. 

 

Fonte: plano analisado (anexo 7). 
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Relativamente às estratégias/metodologias de ensino, o plano analisado apresenta-

nos cinco ideias: a alternância entre as sessões de trabalho autónomo e sessões 

conjuntas com recurso a metodologias mistas (expositiva, demonstrativa, interrogativa e 

activa/interactiva); o trabalho autónomo individual dos formandos; a apresentação dos 

mesmos [à formadora]; discussão e reflexão sobre os mesmos em seminário; a relação 

entre a teoria e prática através de análise de casos clínicos/práticos pessoais e a quinta 

última, cursos de formação - a modalidade da acção. (ver tabela7, que se segue).  

 

Tabela 7: Estratégias/ metodologias de ensino. 

1  

 

 

Metodologia 

Alternância entre sessões conjuntas com recurso a metodologias interactivas e trabalho autónomo, 

correspondendo 42 horas / 27h presenciais (18h para sessões de formação teórico-práticas e 9h para 

seminários) e 15h para trabalho autónomo.   

2 Trabalho autónomo/ individual dos formandos; 

3 Apresentação, discussão e reflexão sobre os trabalhos individuais dos formandos em seminário; 

4 Relação teoria e prática na análise de casos práticos; 

5 Modalidade da acção de formação: cursos de formação. 

Fonte: plano analisado (anexo 7). 

 

No que diz respeito às componentes regime de avaliação dos formandos e 

bibliografia, identificámos no plano e no relatório final da acção os critérios da 

avaliação dos formandos e medida da avaliação, a saber: a utilização da tabela de 

avaliação de 0 a 10 valores de acordo com os parâmetros de avaliação definidos e 

estabelecidos pela tutela, conforme os dispositivos legais da avaliação contínua. 

No que à bibliografia, foram identificados os autores que serviram de suporte à 

formadora. Todos estes dados se podem ver na tabela8, que se segue.  
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Tabela 8: Regime e a operacionalização da avaliação contínua dos formandos. 

Grelha da avaliação 

Critério  Operacionalização Pontuação  Falta 

Assiduidade Assiduidade 100% 1,5 2/ + Faltas = 0,5  

Participação - Participação activa nas sessões presenciais;  

- Revelação de interesse no questionamento dos assuntos abordados, bem 

como capacidade de elaboração de raciocínios adequados e ajustados ao tema 

2 

 

Elaboração de caso clínico 

(trabalho autónomo)  

Revela coerência na escolha do caso a estudar. 1 

Revela capacidade de reflexão no caso das problemáticas estudadas durante a 

formação 

1 

Concebe estratégias adequadas à problemática em questão. 0,5 

Produção de uma boa reflexão global do caso (estudado).  1,5 

 

Reflexão crítica sobre o 

impacto acção/curso de 

formação no 

desenvolvimento pessoal e 

profissional  

 

Produção de um texto objectivo e consistente e que relaciona  as 

aprendizagens adquiridas com a prática pedagógica, do formando.  

0,5 

Produção de um texto de análise crítica do desempenho, do formando, durante 

a acção de formação.  

0,5 

Produção de um texto argumentativo que reflecte ou não mudanças na prática 

docente do formando.  

0,5 

Produção de um texto de apreciação global sobre o contributo da formação 

para o desenvolvimento profissional do formando.  

1 

Total 10 

 

Bibliografia 

Aquino, J.G (1996) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paula: 

summos. 

Leal, MR (2005) Fiding the other fiding the self. São Paulo. IPAF 

Leal MR & Garcia, RM (2005) 1997 O processo de Hominização. Lisboa. Escola  

Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich. 

Vigotski, L. (2001). Psicologia Pedagógica. São Paulo: Martins Fontes. 

Fontes: plano e relatório final da acção (anexos 7 e 9). 

 

4.6.2 - Síntese conclusiva da análise do plano  

 

Estando identificadas as componentes estruturantes do plano e claras e precisas as 

indicações sobre às necessidades de formação dos destinatários desta acção de 

formação, importa salientar que na análise de necessidades de formação desses 

formandos para esta a acção de formação predomina um olhar eminentemente externo 

da formadora, da sua competência, do seu conhecimento e da sua experiência 

profissional pelas quais determina o que esses formandos precisam, não havendo, 

nenhuma espécie de audição das perspectivas dos mesmos, ou seja, estes não foram 



 

67 

 

ouvidos nem achados sobre o quê que querem ou precisam. Inscreveram-se perante uma 

proposta que lhes foi feita. Contudo, é de sublinhar que isso não deriva da vontade da 

formadora, mas sim do cumprimento do modelo pré-estabelecido pela tutela, pelo que 

esta acção de formação não poderia ser de outra forma a não ser desta, porque a própria 

lógica organizativa da formação contínua assim a determina. Também é de sublinhar 

um outro dado que se prende com o facto de se tratar de professores de níveis de ensino 

tão diversos e obviamente com necessidades de formação diferentes, tanto aqueles que 

trabalham com crianças de 5-6 anos, assim como aqueles que trabalham com 

adolescentes e pré-adultos quase de 18 anos.  

Ora, será compressível que uma acção de formação sobre a indisciplina em 

contexto escolar abarque alunos com idades tão diferentes e sem dúvida com 

construções e desenvolvimento psicológico tão diversos e estrategicamente diferentes 

ser razoável metê-los todos numa mesma turma? Falar de estruturação mental de uma 

criança de 5/6 anos, que está a prender a ler, é a mesma coisa falar de estruturação 

mental de um adolescente, de um pré-adulto ou de um adulto de 18 anos? Julgamos que 

não! Contudo, como já referimos, isso não deriva da vontade da formadora, mas da 

disposição legal/tutela segundo à qual uma acção de formação tem de ser dirigida a 

todos os professores, porque não há possibilidade/meios para realizar uma acção de 

formação só para os professores do 1º, 2º e 3º ciclo.  

Relativamente à exequibilidade dos objectivos propostos, em consonância com 25 

horas previstas na lei, julgamos ser possível a sua concretização.  

E no diz respeito às estratégias/metodologias de ensino adoptadas pela formadora, 

como já vimos, trata-se de metodologias de várias ordens, destacando apenas a 

interrogativa /heurística em que o formador, neste caso, orienta o formando a descobrir 

só por si o que se pretende ensinar através das perguntas, como mostram as primeiras 

quatro ideias antes referidas (cf. tabela 7, acima).  
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4.6.3 - Registos das observações  

 

Segundo Ketele & Rogiers (1993) a observação é um processo orientado por um 

objectivo final, pelo que dentro do campo perceptivo de que se dispõe o observador 

deve seleccionar um pequeno número de informações pertinentes entre o vasto leque de 

informações possíveis.  

Polit, Beck & Hungler (2004) referem que os métodos de observação têm uma 

ampla aplicação, permitem recolher informações como: as características e condições 

dos indivíduos, a comunicação verbal e não verbal, as actividades e condições 

ambientais.  

 

À luz destas duas perspectivas e em articulação com o nosso foco de interesse 

norteado pelos objectivos do presente trabalho decidimos registar durante as 

observações apenas: os materiais didácticos, o número de formandos e conteúdos, 

fazendo naturalmente alguns comentários de natureza inferencial que não incluímos no 

corpo deste Relatório, mas sim no protocolo das observações, anexo8.  

Registámos materiais didácticos para perceber a sua harmonização com às 

necessidades de formação dos destinatários, o número de formandos para compreender 

a sua articulação e coerência com o tempo previsto para a execução da acção, +/- 27h 

presenciais (cf. tabela7, acima) e conteúdos com vista a confrontá-los com os previstos 

no plano e os constantes do relatório final da acção. A demonstração desses dados e do 

confronto dos conteúdos pode ser observada na tabela 9, que se segue.  
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Tabela 9: Materiais didácticos, o número dos formandos e os conteúdos.  

Materiais  Nº formandos  

Textos, fotografias exibidos em power-point’s  e imagens de bonecos em 

vídeos.  

Dezanove (19)  

 

Conteúdos 

Observados/leccionados  Planeados  Constantes do relatório 

Apresentação da formadora, da temática e dos 

formandos  

Estruturação 

cerebral e 

construção da 

personalidade 

Apresentação do formador, bem como das expectativas dos formandos sobre a acção 

de formação. 

Importância da compreensão da estruturação da 

personalidade, na compreensão do conceito de 

disciplina 

Estudo do conceito de personalidade e da sua estruturação: estudos dos três 

primeiros passos de estruturação da personalidade mediante a teoria dos passos da 

Professora Maria Rita Mendes Leal. 

A construção da personalidade nos 3 primeiros 

passos do desenvolvimento. 

A construção da personalidade nos últimos 4 

passos do desenvolvimento. 

 

Compreensão do 

conceito da 

indisciplina. 

Continuação do estudo da estruturação da personalidade: estudos dos últimos 4 

passos de estruturação da personalidade mediante a teoria dos passos da Professora 

Maria Rita Mendes Leal. 

Estruturação das funções nervosas superiores. Estudo da Construção das funções nervosas superiores - Teses de Vigotsky. 

O problema da lei do duplo desenvolvimento.    

Construção 

psicológica da 

disciplina 

 

Estudo do problema da consciência como objecto de estudo da psicologia. 
A consciência como problema central da 

psicologia. 

A constituição do comportamento.  

Estruturação 

cerebral e controlo 

do comportamento. 

Estudo dos constituintes do comportamento - Reflexos inatos, adquiridos e 

construídos. 

Estudo dos instintos e sua aplicação na educação. Estudo dos Instintos, sua origem e aplicação pedagógica. 

Actividade como fonte de alteração na dinâmica 

da personalidade. Actividade vs acção. 

A importância da 

relação pedagógica 

na construção do 

aluno e edificação 

do seu 

comportamento e 

personalidade 

Estudo da actividade dominante como factor determinante na manutenção e 

modificação do comportamento do ser humano. 

 

 

Estudo dos motivos e sua alteração. 

A importância da linguagem, na organização da 

mente e na regulação do comportamento. 

O signo, o 

significado e sentido 

na construção de 

conceitos 

psicológicos 

Estudo da importância dos processos linguísticos no controlo e regulação do 

comportamento. 

Revisão e reflexão em grupo sobre as técnicas 

usadas pela formadora durante as sessões e sobre 

todos os conteúdos leccionados 

Discussão e 

compreensão das 

técnicas e estratégias 

usadas nos estudos 

de caso dos docentes 

Revisão e reflexão em grupo de todos os conteúdos leccionados. 

Role-play de algumas situações práticas colocadas pelos formandos 

Reflexão sobre as técnicas usadas pela formadora em contexto de formação. 

Fontes: Registos das observações, plano e relatório final da acção (anexos, 8,7 e 9). 
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4.6.4 - Síntese da confrontação dos conteúdos: plano, observações e relatório da 

final da acção  

 

Como se pode verificar, conforme mostra a tabela acima, há uma certa 

convergência/coerência entre os conteúdos descritos no plano, observados e os contidos 

no relatório final da acção. Também pela mesma tabela se pode constatar que esta acção 

de formação teve dois tipos de intervenientes - formadora e formandos, sendo estes num 

total de dezanove (19). Pode ainda se verificar que os materiais didácticos/pedagógicos 

usados pela formadora foram textos e fotografias apresentados em power-point’s, bem 

como vídeos de desenhos animados (cf. tabela9, acima).  

 

 

Durante as sete observações realizadas, registámos a presença de dezanove (19) 

formandos, número este que se vem a confirmar pelo relatório final da acção.  

Ora, confrontando as 27horas presenciais previstas no plano e as 25 definidas pela 

lei em vigor (DL nº207/96) não nos parecem matematicamente suficientes para 

auscultar dezanove (19) formandos e inteirar-se de todas as suas necessidades de 

formação. Contudo, como antes referido, este problema não decorre da vontade da 

formadora, mas sim do modelo da formação contínua.  

 

 

4.6.5 - Análise das fichas de avaliação 

 

Nas fichas, foram analisadas 4 itens num universo de 22 perguntas: avaliação 

geral da acção com 8 perguntas; avaliação dos formandos com 5 perguntas subdivididas 

em dois itens: conhecimento/conteúdos e exposição; avaliação da organização da acção, 

pelo Centro com 4 perguntas e apreciação qualitativa/ global da acção com 5 perguntas.  

A tabela que se segue apresenta-nos uma síntese das médias dos parâmetros, isto 

é, os resultados da análise da avaliação geral da formação e igualmente as restantes 

tabelas que se seguirão.  
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Tabela 10:Avaliação geral da acção 

Obs. Detalhes (anexo 11) *. 

 

 

Depois da avaliação geral vamos apresentar os resultados relativos à apreciação 

dos formandos quanto aos conhecimentos adquiridos/conteúdos desta acção de 

formação, bem como à performance da exposição da formadora (tabela11). De seguida 

(tabela12) são apresentados também os resultados relativos à apreciação dos formandos 

face à organização da acção, terminando esta exposição com os resultados da apreciação 

global da acção por parte dos mesmos (tabela13). Finalizada apresentação destes 

resultados é apresentada no ponto 4.6.6 uma síntese conclusiva sobre a opinião dos 

formandos sobre esta acção de formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação geral da acção, pelos formandos 

Média obtida por cada parâmetro (n=18) 

Cumprimento dos objectivos. 
4,6 

Adequação da metodologia aos participantes. 
4,8 

Coerência dos trabalhos práticos propostos.  
4,8 

Adequação da gestão dos recursos. 
4,7 

Adequação do espaço em que decorreu a acção. 
4,3 

Relação da formadora com o grupo de formandos. 
4,9 

Convergência da acção com as necessidades de formação dos formandos. 
4,6 

Expectativa do impacto das competências adquiridas na actividade profissional. 
4,6 
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Tabela 11: Avaliação dos conhecimentos/conteúdos e exposição  

Avaliação dos conhecimentos/ conteúdos e exposição da formadora 

Média obtida por cada parâmetro (n=18) 

Adequação dos conteúdos. 
4,8 

Aprofundamento dos temas [abordados]. 
4,7 

Concretização da articulação dos diferentes conteúdos temáticos. 
4,8 

 Revelação do domínio dos conteúdos tratados, por parte da formadora  
4,9 

Clareza e assertividade da linguagem utilizada. 
5,0 

Adaptação do discurso aos destinatários/finalidades [da formação]. 
4,9 

Capacidade de esclarecimento das dúvidas sugeridas. 
4,9 

* Idem.  

Tabela 12: Avaliação da organização da acção

Avaliação da organização da acção 

Média obtida por cada parâmetro (n=18) 

 Adequação da divulgação/informação [sobre a inscrição].  
4,3 

Ajustamento do calendário [das sessões]. 
4,5 

Eficiência do atendimento aos formandos  
4,6 

Média obtida por cada parâmetro (n=15) 
Correspondência do material entregue às necessidades [dos formandos]. 4,8 

* Idem.  

 

Tabela 13: Apreciação global da acção

Apreciação global da formação, pelos formandos 

Média obtida por cada parâmetro (n=18) 
A acção foi: Fraca 0% 

A acção foi: Satisfatória 0% 

A acção foi: Boa 5,5% 

A acção foi: Muito Boa 55,5% 

A acção foi: Excelente 39% 

 100% 

* Idem.  
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4.6.6 - Síntese conclusiva da avaliação da acção pelos formandos  

 

Os dados e os resultados das respostas dos formandos acima obtidos permitem 

caracterizar esta avaliação como quanti-qualitativa (quantitativa e qualitativa) e segundo 

as opiniões dos formandos, parecem que os objectivos propostos no plano, foram 

atingidos. Também de acordo com estes resultados, os objectivos propostos no plano 

revelaram coerentes e consistes com os conteúdos descritos no plano e estes com os que 

foram leccionados, como nos mostram os resultados da confrontação dos conteúdos (cf. 

tabela9) e confirmados pelos formandos. Pelas suas respostas nas fichas de avaliação.  

 

Na opinião dos formandos os objectivos propostos foram cumpridos; a/s 

metodologia/s de ensino foram adequadas; os trabalhos práticos propostos pela 

formadora foram coerentes; a gestão dos recursos e o espaço foram adequados; a 

relação da formadora com eles foi boa; a acção de formação em causa foi ao encontro 

das suas necessidades de formação e que as competências adquiridas terão impacto na 

sua actividade profissional.  

Ainda na opinião desses inqueridos os conteúdos desta acção de formação foram 

adequados, houve o aprofundamento dos temas abordados, foi concretizada a 

articulação de diferentes conteúdos temáticos, a formadora revelou o domínio dos 

conteúdos leccionados e capacidade de esclarecimento das dúvidas manifestadas pelos 

mesmos, A linguagem da formadora foi bastante clara e assertiva e o discurso o seu foi 

bem adaptado aos formandos.  

Foi esta a opinião global dos formandos face à esta acção de formação, ao 

verificar que as médias de cada parâmetro da avaliação quantitativa nenhuma delas se 

situam abaixo de 3 valores, mas sim maior que 4 valores (> 4), cf. tabelas10 - 12, acima. 

E ao constatar ainda que todos os valores atribuídos à cada pergunta nenhum deles se 

situam abaixo de 2 valores (<2), mas sim maior/igual a 3 valores (≥3),  numa escala de 

1-5 valores, em que 1 é o valor mais baixo e 5 o valor mais alto. Para mais informações 

sobre este assunto consulte anexo10*. E igualmente verificámos que na avaliação 

qualitativa 5,5% dos inqueridos/formandos considera esta acção de formação Boa; 

55,5% Muito Boa e 39% acha-a Excelente, numa escala de Fraca, Satisfatória, Boa, 

Muito Boa e Excelente, em que Fraca equivale ao valor mínimo e Excelente ao valor 

máximo (*idem).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Segundo De Ketele et al. (1988) planificar uma acção de formação significa 

definir de forma progressiva uma visão cada vez mais clara da acção que se pretende 

realizar integrando coordenadamente todos os elementos necessários e fixar etapas 

específicas para a sua execução. 

A definição acima resume-nos o retrato do processo de planificação de uma acção 

de formação. Trata-se de um exercício de representação mental que obedece um 

conjunto de procedimentos/etapas.  

Os autores acima citados sustentam que a análise da “encomenda”/pedido de uma 

acção de formação constitui a génese do processo de planificação. Na qual se procura 

identificar, o valor dos argumentos usados na encomenda, bem como o seu grau de 

exigência. Dito de outro modo identificar questões como: quando - relativo a data; 

quanto - relativo ao tempo de preparação da acção; o quê - relativo ao tema/matéria e 

programa e para quem - relativo ao público-alvo, o seu perfil e número. Terminada esta 

etapa, segue-se a segunda, fase da recolha de dados relativos às necessidades de 

formação dos destinatários, bem como a sua análise.  

Durante a planificação é fundamental ter no centro das preocupações as questões 

de natureza pedagógica e temporal, designadamente a definição dos objectivos 

pedagógicos (objectivos gerais, específicos e operativos); a fixação de metas a tingir em 

cada etapa do desenvolvimento da acção; a determinação de estratégias/metodologias e 

técnicas de trabalho a adoptar em diferentes etapas da execução da acção; a 

calendarização das suas sessões, em conformidade com a finalidade e objectivos da 

acção; a selecção e organização dos conteúdos e temas (em termos programáticos), bem 

como a determinação das modalidades de avaliação a privilegiar, quer dos formandos 

quer da acção em si. Contudo, salientam os mesmos autores, uma boa acção de 

formação não se limita apenas à uma boa elaboração pedagógica e científica, mas 

também à inclusão de todos elementos pertinentes, por mais triviais que sejam, 

nomeadamente saber o local da realização da acção; a distância; a hora do início; ter a 

garantia de transporte e do espaço; verificação prévia dos equipamentos a usar; saber o 

número, a idade, a ocupação profissional do público-alvo entre outros pormenores.  
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Relativamente à finalidade/objectivo final da acção, os autores que vimos 

seguindo salientaram que a especificação da finalidade/objectivo final da acção deve 

constituir cuidado essencial por parte do formador durante a planificação, visto ser 

aquele que norteia todo o processo, pelo que não pode ser vago ao longo do todo 

processo.  

O cumprimento dos passos e recomendações acima destacados aumenta, sem 

dúvida, a grau da eficiência de uma acção de formação, porque permite ao formador ter 

uma visão real do público-alvo possibilitando-lhe assim definir objectivos pertinentes e 

realistas da acção, ou seja, permite-lhe ajustar os objectivos às necessidades dos 

formandos.  

 

No que diz respeito à avaliação, em termos legais o actual quadro jurídico da 

formação contínua de professores determina que a avaliação de uma acção de formação 

seja feita pelo formando através de fichas de avaliação e pelo formador ou pela entidade 

formadora em causa de modo a permitir a análise da sua adequação aos objectivos 

previstos, bem como a sua utilidade na formação contínua de professores, (DL nº 

207/96). 

E em termos práticos/procedimentais, avaliação em geral e em particular de uma 

acção de formação processa-se da mesma forma que a planificação. De Ketele et al. 

(1988) aconselham os seguintes passos: determinar a decisão a tomar indicando o 

objectivo final/finalidade da avaliação em causa; enunciar de forma clara os critérios 

dessa avaliação, ponderando-os antes da sua hierarquização. Depois destes passos 

segue-se a fase de recolha e tratamento de informações pertinentes sobre a acção em 

causa. Terminada esta fase, sucede-se a fase de confrontação de tais critérios de 

avaliação com as informações recolhidas de modo a chegar a uma ou várias conclusões 

face à pertinência dos critérios usados, como salientam os mesmos autores a avaliação 

é valida se os critérios forem pertinentes, isto é, se avaliamos bem o que desejamos 

avaliar, De Ketele et al. (1988:126). E também face ao grau do alcance das 

metas/objectivos da aprendizagem dos formandos e à adequação ou não dos conteúdos e 

métodos aos formandos.  
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Segundo Ferreira (2001) a conclusão/conclusões chegadas permitem o formador 

rediagnosticar novas necessidades de aprendizagem; introduzir reajustamentos às falhas 

detectadas, bem como fortalecer as motivações dos formandos para aprender, bem como 

redefinir novos roteiros de aprendizagem.  

 

 

A elaboração do presente Relatório sob o tema da planificação à avaliação das 

acções de formação permite-nos concluir que o processo de planificação e avaliação de 

uma acção de formação é um processos longo que começa a partir do momento que haja 

um pedido, um tema ou se conceba uma acção de formação e que só termina no dia em 

que a formação cessa.  

Também permite-nos concluir que a coerência dos objectivos aos conteúdos e 

adequação dos ambos às necessidades de formação do público-alvo constituem dois 

“pilares” fundamentais na produção de bons resultados cujas consequências reflectem 

no desenvolvimento pessoal e profissional dos formandos.  

 

Para posteriores trabalhos sobre esta temática, planificação e avaliação das 

acções de formação, aconselhámos pertinente desenvolver investigação tendo como 

referência uma análise comparativa das opiniões de formadores e de formandos sobre a 

sua percepção/concepção face a planificação e avaliação de uma acção de formação.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo1 
Escolas associadas 
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Anexo1: Escolas associadas e nº de docentes  

 
 
 
 

 

Quadro 1: Escolas associadas e número de docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escolas Associadas Docentes, 2011/12 

1 Escola Secundária José Gomes Ferreira (escola sede do CFMBM) 141 

2 Escola Secundária Braamcamp Freire 137 

3 Escola Secundária D. Pedro V 175 

4 Escola Secundária Virgílio Ferreira 181 

5 Escola Profissional Agrícola D. Dinis - Paiã 53 

6 Escola Profissional de Ciências Geográficas ………. 

7 Colégio Militar - Lisboa ………. 

Total  687 



Anexo 2 
Agrupamentos de escolas  

ii 

 

 

Anexo2: Agrupamentos de escolas e nº de docentes 

 

Quadro 2: Agrupamentos de escolas e número de docentes  

 

Agrupamentos Constituição Docentes, 2011/12 

 

1 

Agrupamento de Escolas Bairro - Padre Cruz Escola Básica 2,3 do Bairro Padre cruz  1  

128 

Escola Básica 1º Ciclo nº167 - Rio Tejo 2 

Jardim-de-Infância do Bairro Padre Cruz  3 

 

 

2 

Agrupamento de Escolas Delfim Santos Escola Básica 2,3. Prof. Delfim Santos  4  

236 

Escola Básica 1º Ciclo nº110 - António Nobre 5 

Escola Básica 1º Ciclo nº120 - Laranjeiras 6 

Escola Básica 1º Ciclo nº49 - Frei Luís de Sousa  7 

Jardim -de - Infância de S. Domingos de Benfica 8 

Jardim-de-Infância do Bairro de S. João  9 

 

3 

Agrupamento de Escolas Pedro de Santarém Escola Básica 1º Ciclo Padre Álvaro Proença 10  

 

188 

Escola Básica 1º Ciclo Jorge Barradas 11 

Escola Básica 1º Ciclo Arq. G. Ribeiro Telles  12 

Jardim-de-Infância nº1 13 

Jardim-de-Infância nº4 14 

 

4 

Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos Escola Básica 1º Ciclo nº 124 Parque Silva Porto 15  

158 

Escola Básica 1º Ciclo nº 17 Prof. J.S. Sampaio  16 

Jardim-de-Infância nº 2 17 

Jardim-de-Infância nº3 18 

 

5 

Agrupamento de Escolas de Telheiras Nº1 Escola Básica 1º Ciclo Alto da Faia 19  

154 

Escola Básica 1º Ciclo de Telheiras 20 

Jardim-de-Infância Alto da Faia  21 

Jardim-de-Infância de Telheiras  22 

 

6 

Agrupamento de Escolas de São Vicente - Telheiras Escola Básica 1º Ciclo Prista Monteiro 23  

118 

Escola Básica 1º Ciclo Luz - Carnide 24 

Escola Básica 1º Ciclo nº121 25 

Jardim-de-Infância Largo da Luz/ Horta Nova 26 

Jardim-de-Infância Campo Grande nº1 27 

 

 

 

7 

 

Agrupamento de Escolas da Pontinha 

Escola Básica 1º Ciclo Mello Falcão 28  

 

 

182 

Escola Básica 1º Ciclo Mário Madeira 29 

Escola Básica 1º Ciclo Vale Grande 30 

Escola Básica 1º Ciclo Quinta da Condessa 31 

Escola Básica 1º Ciclo Quinta da Paiã 32 

Escola Básica 1º Ciclo Serra da Luz 33 

Escola Básica 1º Ciclo Casal da Serra 34 

Jardim-de-Infância Gil Eanes  35 

Jardim-de-Infância Casal da Serra 36 

Jardim-de-Infância Quinta da Serra  37 

Jardim-de-Infância Quinta da Paiã 38 

Total 1164 
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Anexo4: Planos de formação: acções realizadas, 2009 - 2012 

PLANO DE FORMAÇÃO 2009 
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PLANO DE FORMAÇÃO 2011 
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PLANO DE FORMAÇÃO 2012 
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Anexo5: Análise de planos: acções de formação realizadas, 2009-2012. 

Quadro 3: Temáticas e número de acções realizadas 

Categoria Subcategoria 2009 2010 2011 2012 

 

 

 

 

 

Didáctica 

Biologia 1    

Cerâmica  1    

Educação física  1    

Educação de infância      

Filosofia  1    

Física e química  1    

Gravura  1    

Inglês  1    

Jean-Jacquer Rousseau: o Homem, a obra, o pensamento    1 

Mat. Sec. 1    

Nov. prog. Mat. Geog.   1   1 

OCEPE 1    

Percurso de leitura 1    

Teaching  English to pre-tens   1 1 

Sub -total  11 0 1 3 

 

 

 

 

 

Ciências da 

Educação 

Avaliação em educação física – processos de apuramento de 

resultados  

   1 

Dimensão pedagógica das emoções dos professores   1  

Desenvolvimento curricular em artes – metodologias e práticas    2 

Encontro regional de educação para o desenvolvimento 

sustentável - dos discursos às práticas 

  1  

Ensino - aprendizagem no pré-es. e 1º ciclo  1   

Intervir c/ as necessidades educativas especiais (NEE) 1 1   

Iniciação à língua gestual portuguesa  1    

(in) disciplina em contexto escolar: métodos e estratégias     1 

Ler para aprender: uma pedagogia para o desenvolvimento da 

literacia 

  1  

Pedagogia de género: uma introdução à escola de Sidney   1  

Planificar, executar e reflectir (PER) c/ alunos de necessidades 

educativas especiais (NEE) 

  1 1 

Promoção de competências psicossociais no ensino pré-escolar e 

2º ciclo 

  2 2 

Sub-total  2 2 7 7 
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Continuação  

 

Novas Tecnologia 

de comunicação 

(TIC) 

Análise, gestão e produção de materiais pedagógicos digitais     1 

Base de dados  1    

Construção de conteúdos didácticos para o Moodle   1  

Ensinar/aprender filosofia num mundo em rede   1  

Folha de cálculo - Exel    1 

Quadros interactivos  11 1 1 

Moodle, de formando a coordenador de disciplina    1 

Sub - total  1 11 3 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Outras 

Água e rios - rede de EA    1 

Despertar p/ a ciência 1  1  

Educação sexual em meio escolar   1  

Conferência CIDAADS - A educação p/ o desenvolvimento 

sustentável na sociedade do conhecimento 

  1  

Cooperar e reflexão partilhada p/ enfrentar os desafios do nov. prog. 

Mat. do E.B 

    

C. Experimentais  1    

C. Nat. 1  1  

C. Sociais   1    

Crescer a brincar em Benfica    3 

Escrita criativa - gostar de escrever   1  

Filosofia p/ crianças  2    

Liderança/s escolar/es p/ o sucesso educativo    1 

Meio urbano  1    

Património histórico do concelho de Odivelas   1  

 Português no mundo actual  1    

Redes concelhias de bibliotecas: Construção de parcerias     1  

Seminário internacional de estética e teoria da arte - o feio para além 

do belo 

  1  

Turismo ambiental e biodiversidade     1 

Sub - total   9 0 8 6 

Total  23 13 19 20 75 
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Anexo6: Certificado de acreditação -Acção de formação -AICEME  
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Anexo7:O plano analisado - AICEME 
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Anexo8: Registos/protocolo das observações 

Quadro 4: Registos das observações da execução da acção 

1ª Observação 

Tempo Registos/conteúdos seleccionados Comentários 

(nossos) 

 

17h30 

 

Tema: (In) disciplina em contexto escolar: métodos e estratégias;  

Número de formandos: 19*; 

Materiais pedagógicos: Textos e fotografia exibidos em power - point’s 

e imagens de bonecos em vídeos*. 

 

Inicia-se a sessão. 

-Apresentação da formadora, dos formandos, assim como das 

expectativas destes sobre a acção de formação. 

-A construção da personalidade nos 3 primeiros passos do 

desenvolvimento. 

- Importância da compreensão da estruturação da personalidade, na 

compreensão do conceito de disciplina. 

A formadora apresenta-se pedindo os 

formandos que fizessem o mesmo. 

Os formandos apresentam-se. 

Abriu-se discussão (momento de 

partilha). 

 Os formandos relatam episódios das 

suas aulas. Esta discussão surge a 

propósito do conceito de indisciplina. 

20h30 A sessão está terminada. 

2ª Observação 

17h:30 - A construção da personalidade nos últimos 4 passos do 

desenvolvimento. 

- Estruturação das funções nervosas superiores. 

A formadora faz a recapitulação das 

matérias dadas e a exposição de novos 

conteúdos. 

 Os formandos tomam notas. 

20h30 Encerra-se a sessão. 

3ª Observação 

17h:30 - O problema da lei do duplo desenvolvimento. 

- A consciência como problema central da psicologia. 

A formadora faz recapitulação da 

sessão anterior e anuncia tópicos da 

sessão de hoje. 

Reflexão em grupo sobre os conteúdos 

leccionados.  

20h30 Encerra-se a sessão. 
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Continuação 

 

*Obs.: o número de formandos e os materiais são os mesmos/iguais nos restantes sessões observadas. 

 

 

 

4ª Observação 

17h:30 - A constituição do comportamento. 

- Estudo dos instintos e sua aplicação na educação. 

Recapitulação das 

matérias anteriores. 

A formadora expõe 

novas matérias.  

20h30 Sessão está encerrada.  

5ª Observação 

17h:30 - Actividade como fonte de alteração na dinâmica da personalidade. Actividade 

vs acção. 

Recapitulação das 

matérias anteriores.  

20h30 Encerrou-se a sessão. 

6ª Observação 

17h:30 - A importância da linguagem, na organização da mente e na regulação do 

comportamento. 

Retrospecção das 

matérias passadas.  

21h00 Sessão encerrada. 

7ª Observação 

17h:30 Revisão e reflexão em grupo sobre as técnicas usadas pela formadora durante as 

sessões e sobre todos os conteúdos leccionados. 

Revisão das matérias 

de todas as sessões 

anteriores. 

Momento de reflexão 

em grupo.  

21h00 Encerrou-se a sessão. 

Os formandos 

levantam-se. Saem da 

sala despedindo da 

formadora 

emocionados! 
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Anexo9: Excertos do relatório final da acção -ICEME. 

 

(…) 
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Nota da formadora: Todos os slides usados na formação serão inseridos neste relatório como 

Anexo A*. 

 

*Obs: Não tivemos acesso a eles. 
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(…) 

 

 

Grelha de avaliação contínua dos formandos  

 

 

Notada da formadora: todos os trabalhos, bem como bem como as grelhas de avaliação de cada 

um dos formandos serão adicionados no relatório no Anexo B*. 

*Obs: Não tivemos acesso a eles. 
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Anexo11: Análise das fichas de avaliação  

QUADROS 

Quadro 5: Análise das médias por parâmetro e por formando 

Avaliação geral da acção 

A
v

a
lia

ç
ã

o
 g

e
r
a

l d
a

 a
c
ç
ã

o
 

 Avaliações (n=18) 

Parâme

tros 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 To

tal 

Méd

ia 

P.1 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 83 4,6 

P.2 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 86 4,8 

P.3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 86 4,8 

P.4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 85 4,7 

P.5 3 3 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 77 4,3 

P.6 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 88 4,9 

P.7 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 83 4,6 

P.8 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 83 4,6 

 

Total 

por 

formand

o 

36 32 38 40 38 33 37 37 36 40 40 36 38 40 40 40 32 37  37,3 

Média 

dos 

parâmet

ros 

2 1,8 2 2 2 1,8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,8 2 4,7 

 

Legenda:  

Parâmetro. 1. Os objectivos propostos foram cumpridos. 

Parâmetro. 2. A metodologia foi adequada aos participantes. 

Parâmetro. 3. Os trabalhos práticos propostos apresentaram coerência 

Parâmetro. 4. A gestão dos recursos foi adequada. 

Parâmetro. 5. O espaço em que decorreu a acção foi adequado. 

Parâmetro. 6. A relação da formadora com o grupo de formandos. 

Parâmetro. 7. A acção de formação veio ao encontro das minhas necessidades de formação. 

Parâmetro. 8. As competências adquiridas vão ter impacto na minha actividade profissional. 
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Quadro 6: Análise das médias por parâmetro e por formando 
Avaliação dos conhecimentos/ conteúdos e exposição. 

A
v

a
lia

ç
ã

o
 d

o
s fo

r
m

a
n

d
o

s  

  Avaliações (n=18) 

C
o

n
h

e
c
im

e
n

to
s /c

o
n

te
ú

d
o

s 

Pa

râ

me

tro

s 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 To

tal 

Méd

ia 

P.1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 86 4,8 

P.2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 85 4,7 

P.3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 86 4,8 

P.4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 89 4,9 

Total por 

formando 

19 20 18 19 18 18 20 20 19 20 20 19 20 20 20 20 16 20  19,2 

Média 

dos 

parâmetr

os 

4,75 5 4.5 4,75 4,5 4,5 5 5 4,75 5 5 4,75 5 5 5 5 4 5 4,8 

 

E
x

p
o

siç
ã

o
 

P.1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 5,0 

P.2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 4,9 

P.3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 88 4,9 

Total por 

formando 

14 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 14 15 15 15 15 15 15  14,8 

Média 

dos 

parâmetr

os 

4,6 5 5 5 5 5 5 5 4,6 5 5 4,6 5 5 5 5 5 5 4,9 

 

Legenda:  

Parâmetro 1. Os conteúdos foram adequados. 

Parâmetro 2. Houve aprofundamentos dos temas. 

Parâmetro 3. A articulação dos diferentes conteúdos temáticos foi concretizada. 

Parâmetro 4. A formadora mostrou dominar os conteúdos tratados. // 

Parâmetro 1. A linguagem utilizada foi clara e assertiva. 

Parâmetro 2. A adaptação do discurso aos destinatários/finalidades foi conseguida. 

Parâmetro 3. Houve capacidade para esclarecer as dúvidas sugeridas. 
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Quadro 7: Análise das médias por parâmetros e por formandos 

 

Legenda: 

Parâmetro 1. A divulgação/informação foi oportuna. 

Parâmetro 2. A calendarização foi ajustada. 

Parâmetro 3. O atendimento aos formandos foi eficiente. 

Parâmetro 4. O material entregue respondeu às necessidades. 

Avaliação qualitativa 

Quadro 8: Análise das médias por parâmetros e por formandos. 

 Avaliação qualitativa/ apreciação global da formação, pelos formandos  

Avaliações (n=18) 

Parâm

etros 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 To

tal 

% 

Fraca                     

Satisfa

tória 
                    

Boa x                  1 5,50 % 

Muito 

Boa 

  x x x x x  x   x   x  x x 10 55,50 % 

Excele

nte 

 x      x  x x  x x  x   7 39,00% 

                   18 100,00% 

Avaliação da organização da acção, pelo Centro 

 Avaliações (n=15)  

Parâmetros  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 Total Média  

1 3 5 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 79 4,3 

2 4 5 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 82 4,5 

3 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 83 4,6 

4 4 5 5 4 5   5  5 5 5 5 5 4 5 5 5 72 4,8 

Total por 

formando 

15 20 19 16 17 12 14 20 10 20 20 20 20 20 16 20 20 17  18,2 

Média dos 

parâmetros 

3,75 5,0 4,75 4,0 4,25 4,0 4,6 5,0 3,3 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,25 4,55 
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GRÁFICOS 

 

Médias dos parâmetros 

 

Gráfico 1: Médias dos parâmetros 

 

 

Gráfico 2: Médias dos parâmetros 
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Gráfico 3: Médias dos parâmetros 

 

 

 

Gráfico 4: Médias dos parâmetros 
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Avaliação qualitativa 

 
Gráfico 5: Médias dos parâmetros, em percentagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


