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NOTA INTRODUTÓRIA 

Os últimos anos ficarão irreversivelmente marcados por alterações substanciais no 

sistema educativo, resultantes da necessidade de dar resposta e ultrapassar os 

constrangimentos causados pela pandemia de Covid-19. A transição frequente entre o regime 

presencial e as modalidades de ensino à distância tornou evidente a necessidade de 

desenvolver competências que são consubstanciadas no Plano de Ação para a Transição 

Digital (PATD), aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, de 21 

de abril, para além das novas exigências consubstanciadas no Plano 21/23 Escola+, 

nomeadamente as ações do domínio “Formação”, no eixo Apoiar as Comunidades 

Educativas. Neste sentido, pretende-se colocar as ferramentas digitais ao serviço da escola, 

de forma a permitir desenvolver um trabalho de qualidade, cujo objetivo central será o 

contributo para o desenvolvimento, nos nossos alunos, de aprendizagens conducentes à 

concretização dos princípios, visão, valores e áreas de competências enunciados no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

Em paralelo, o Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, reforçado pelo Despacho n.º 

779/2019, de 18 de janeiro, “estabelece um novo paradigma para o sistema de formação 

contínua, orientado para a melhoria da qualidade de desempenho dos professores, com vista 

a centrar o sistema de formação nas prioridades identificadas nas escolas e no 

desenvolvimento profissional dos docentes, de modo a que a formação contínua possibilite a 

melhoria da qualidade do ensino e se articule com os objetivos de política educativa local e 

nacional. Nesta perspetiva, a análise das necessidades de formação, visando a identificação 

das prioridades de curto prazo, constitui-se como eixo central da conceção dos planos anuais 

ou plurianuais de formação, e tem por base os resultados da avaliação das escolas e as 

necessidades de desenvolvimento profissional dos seus docentes”. 

É neste enquadramento que nasce e se desenvolve o Plano de Formação do 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (AESCT), pensado para o biénio 

2022/2023. Pretende constituir-se como uma estratégia promotora do desenvolvimento 

pessoal e social do pessoal docente e não docente, incidindo sobre as necessidades de 

desenvolvimento organizacional, bem como as relacionadas sobre conteúdos de natureza 

científico e didática, cumprindo as prioridades e as metas estabelecidas na legislação e nos 

documentos orientadores do Agrupamento, em particular no Projeto Educativo (PE) e no 

Plano Plurianual de Melhoria TEIP (PPM TEIP).  

A concretização do Plano de Formação do AESCT teve como ponto de partida o 

contexto social e educativo do Agrupamento, bem como as necessidades sentidas pela 

Comunidade Educativa, nomeadamente os Órgãos de Direção e Gestão, os docentes, os 

técnicos especializados, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais, consistindo 

numa responsabilização partilhada de todos os intervenientes da ação educativa numa 

intenção de aprofundamento de conhecimentos e consequente aperfeiçoamento de 

competências/práticas.  

No caso concreto do AESCT, a disponibilização da oferta formativa terá 

necessariamente de ser articulada com o Centro de Formação de Associação de Escolas de 

Castro Daire Lafões (CFAECDL), enquanto plataforma agregadora de recursos formativos. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

Para dar cumprimento ao disposto na lei, nomeadamente no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, no Despacho n.º 

18038/2008, de 4 de julho, no Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, e no Decreto 

Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, é elaborado o Plano de Formação do Agrupamento 

(PFA), de acordo também com o Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro.  

O Estatuto da Carreira Docente prevê, no seu artigo 10.º, a necessidade de atualização e 

aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, capacidades e competências, numa perspetiva de 

aprendizagem ao longo da vida, de desenvolvimento pessoal e profissional e de aperfeiçoamento 

do seu desempenho (art.º 10.º do ECD, Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro). De acordo 

com o artigo 15.º, n.º 1, “a formação contínua destina-se a assegurar a atualização, o 

aperfeiçoamento, a reconversão e o apoio à atividade profissional do pessoal docente, visando 

ainda objetivos de desenvolvimento na carreira e de mobilidade”, no n.º 2 refere que “a formação 

contínua deve ser planeada de forma a promover o desenvolvimento das competências 

profissionais do docente”. 

No que respeita ao pessoal não docente, o Decreto-Lei n.º 184/2004, de 29 de julho, 

prevê, no seu artigo 30.º, que “a formação do pessoal não docente prossegue os objetivos 

estabelecidos no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 50/98, de 11 de março, e ainda: 

a) A melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar; 

b) A aquisição de capacidades e competências que favoreçam a construção da autonomia 
das escolas e dos agrupamentos de escolas e dos respetivos projetos educativos; 

c) A promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional 
e pessoal”. 

 

CONTEXTO ECOLÓGICO DO AGRUPAMENTO 

1.1. Breve caraterização 

O AESCT tem como abrangência geográfica a parte oeste do concelho, nomeadamente a 

União de freguesias de Carvalhais e Candal, as freguesias de Serrazes, Valadares, Manhouce 

e a União de freguesias de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões. 

Com sede na vila de Santa Cruz da Trapa, a 10 Km da sede do concelho, São Pedro do 

Sul, no distrito de Viseu, este Agrupamento de escolas abrange quatro Jardins de Infância, 

uma EB1, um Polo Pedagógico (1.º Ciclo e Jardim de Infância) e a Escola Básica Integrada 

(1.º, 2.º e 3.º ciclos).  

Os elementos naturais, associados ao seu caráter montanhoso (mais evidente na zona 

norte do concelho), condicionam as características físicas e humanas de São Pedro do Sul. 

Deste modo, o concelho carateriza-se por ser um meio rural, com elevado índice de 

envelhecimento populacional e apresentar uma percentagem significativa da população 

desempregada ou inativa, onde a maioria das famílias revela um baixo nível de escolaridade, 

rendimentos medianos ou baixos e predominando uma agricultura de subsistência aliada a uns 

incipientes setores secundário e terciário. 

Do ponto de vista demográfico, verifica-se um lento mas persistente declínio populacional 

que se tem repercutido numa consistente diminuição do número de alunos em todo o concelho, 

o que tem levado ao encerramento de alguns jardins e escolas do 1.º Ciclo. Os maiores 

problemas com que se deparam as diversas escolas do Agrupamento prendem-se com o nível 

socioeconómico dos agregados familiares e o isolamento a que estão sujeitos os alunos, 

escolas e famílias.  
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1.2. Missão 

O AESCT considera ser sua missão prioritária aliar a excelência da ação educativa ao 

humanismo da sua intervenção e estar orientado para o desenvolvimento pleno e equilibrado 

dos seus alunos, enquanto seres individuais conscientes da importância do seu papel no 

mundo global. Para tal, é indispensável continuar com uma aposta na formação, na 

aprendizagem e na educação com base em princípios pedagógicos, científicos e éticos, que 

permitam aos alunos adquirir capacidades que lhes possibilitem a integração na sociedade 

como agentes criativos, inovadores, empreendedores, eticamente responsáveis no exercício 

da liberdade individual e coletiva. 

1.3. Visão 

O AESCT considera ser sua missão prioritária, dentro do espírito de serviço inerente à sua 

condição de escola pública, desenvolver um ensino de qualidade que induza a formação 

integral de cidadãos responsáveis e empreendedores, preparados para a aprendizagem ao 

longo da vida, capacitando-os para uma integração harmoniosa e responsável numa 

sociedade complexa e globalizada em constante mudança. 

Por outro lado, é propósito do Agrupamento continuar a promover um clima de escola 

conducente ao sucesso e a um ensino de qualidade, sustentado pelos princípios do rigor e da 

solidez do conhecimento, adotando uma política de diferenciação, afirmação e consolidação 

de áreas de excelência que possam ser apropriadas pela comunidade. 

1.4. Valores 

Assente em valores de respeito e cidadania consciente, o AESCT pretende a formação de 

cidadãos responsáveis, empreendedores, preparados para a aprendizagem ao longo da vida, 

capacitando-os para uma integração harmoniosa e responsável na sociedade. 

OBJETIVOS E FINALIDADE DO PLANO DE FORMAÇÃO 

Tendo presente o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (nomeadamente os seus princípios 

orientadores), e a concretização do PE do AESCT, o presente Plano de Formação visa dar 

continuidade ao objetivo de procura de uma melhoria contínua da Escola, nomeadamente no que 

diz respeito ao desenvolvimento de competências e capacitação de profissionais para o 

desenvolvimento das competências preconizadas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade 

Obrigatória; para a operacionalização da legislação sobre Educação Inclusiva e operacionalização 

da Estratégia de Educação para Cidadania na Escola como estratégia para uma escola promotora 

de competências de cidadania.  

O presente Plano de Formação resulta da identificação de necessidades e aspetos a 

melhorar integrados no PE, nomeadamente no que respeita à promoção do desenvolvimento de 

competências profissionais dos agentes educativos, através da abertura à inovação e no 

fomento de práticas reflexivas e do trabalho colaborativo. Pretende-se que o Plano de 

Formação se assuma como um complemento aos propósitos do PE, espelhando, com base 

nos princípios constantes nos normativos legais em vigor, uma vontade partilhada de atualizar 

conhecimentos e aperfeiçoar práticas.  

Neste enquadramento, e tendo em conta os objetivos do PE, pretende-se com o presente Plano 

de Formação: 

- Diagnosticar as necessidades de formação do pessoal docente, técnicos especializados 

e restante pessoal não docente do Agrupamento; 

- Responder às necessidades atuais da Escola, nomeadamente com a implementação do 

Decreto-Lei n.º 55/2018 e do Decreto-Lei n.º 54/2018; 
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- Dar resposta às necessidades de especialização e permanente atualização profissional 

dos recursos humanos, na perspetiva de aumentar a eficácia, eficiência e qualidade dos 

serviços e de melhorar o desempenho desses recursos; 

- Promover a autoformação, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida; 

- Contribuir para o aperfeiçoamento do desempenho profissional do pessoal docente e 

não docente, permitindo o aprofundamento de conhecimentos e competências nas diversas 

áreas do saber; 

- Melhorar a qualidade dos serviços prestados pelo Agrupamento; 

- Promover o sucesso educativo e a qualidade das experiências de ensino e das 

aprendizagens; 

- Reforçar a partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento 

profissional dos docentes; 

- Proporcionar aos diversos elementos da comunidade educativa uma oferta diversificada de 

ações de formação/sensibilização devidamente enquadradas no plano de formação do AESCT e 

ajustadas às necessidades diagnosticadas; 

- Programar parcerias que possibilitem a promoção da formação do pessoal docente e 

não docente; 

- Valorizar a Escola enquanto local de trabalho e de formação/investigação. 

DIAGNÓSTICO E PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

1.5. Levantamento das necessidades de formação 

Para a elaboração do Plano de Formação houve a preocupação de ter em consideração 

todas as necessidades sentidas pelos diferentes agentes educativos. Nesse sentido, para além 

da informação recolhida ao longo do ano, em reuniões de conselhos de turma, reuniões de 

departamento e de coordenadores de várias estruturas, foi inicialmente aplicado um 

questionário sobre necessidades de formação ao pessoal docente e não docente (distinguindo 

as categorias de Assistente Técnico, Assistente Operacional e Técnico Especializado) e, 

posteriormente, verificou-se uma articulação muito próxima com os coordenadores de 

departamento e Direção. Assim, de modo a ter uma visão geral das necessidades de formação, 

iniciou-se, por cada departamento, uma reflexão onde se procuraram encontrar pontos de 

convergência, com a identificação mais alargada de necessidades de formação, propostas de 

trabalho e objetivos a atingir. Nesse sentido, foram adotados os seguintes procedimentos: 

- Auscultação aos docentes sobre a identificação das suas necessidades de formação, 

em resultado das falhas/dificuldades detetadas; 

- Auscultação dos responsáveis das estruturas intermédias (coordenadores de 

departamento e outros) sobre as necessidades de formação identificadas nos respetivos 

departamentos; 

- As necessidades identificadas foram trabalhadas ao nível de cada departamento 

curricular, no sentido de encontrar pontos de convergência que permitissem agrupar 

possibilidades de formação; 

- Identificação das necessidades de formação, em termos gerais, em resultado da análise 

dos pontos fortes e áreas de melhoria integrantes do PE, bem como das opções estratégicas 

da liderança. 
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No que ao pessoal não docente diz respeito, foi igualmente feita a auscultação geral e a 

convergência em áreas gerais de formação a realizar, tendo em conta as dificuldades sentidas 

pelas pessoas em contexto de trabalho e a visão dos responsáveis do Agrupamento sobre as 

necessidades de melhoria, tendo sempre em conta os recursos formativos endógenos. 

No que respeita aos pais e encarregados de educação, em função do levantamento de 

dados dos anos anteriores, dos diversos encontros com encarregados de educação, da 

articulação com a Associação de Pais e das dificuldades sentidas, foram elencadas algumas 

ações com vista à melhoria das suas competências parentais e à sua envolvência no processo 

educativo dos seus filhos. 

ÁREAS DE FORMAÇÃO - LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 

Do levantamento das necessidades sentidas pelo pessoal docente do Agrupamento, 

foram identificadas as seguintes áreas de formação que estes consideram prioritárias para o 

seu desenvolvimento profissional nos próximos anos: 
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Necessidades de formação do pessoal docente 
 

Áreas prioritárias Temática das Ações Observações 

Tecnologias da informação 
e comunicação 

Aplicação das TIC no processo educativo - Tecnologias para a Inclusão e Acessibilidade 

Domínio A do Referencial para a 
Contratualização de Ações de 

Capacitação (RCAC) - Gestão de 
Sala de Aula 

 
 

TIPO 2 - Pedagogia diferenciada 
e flexibilidade curricular 

 
 

TIPO 3 – Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / 
aprendizagem  na área da 

Matemática 
 
 

TIPO 4 - Avaliação e estratégias 
diversificadas de ensino / 
aprendizagem  na área do 

Português 
 

A ilustração digital 

Animação em Stop Motion 

Ferramentas digitais essenciais no ensino da Música 

Pensamento computacional no ensino da Matemática 

Utilização de aplicações digitais na motivação dos alunos para as ciências físicas e naturais 

Pensamento computacional no ensino da Física 

A utilização das TIC no ensino do Português - identificação de ferramentas digitais passíveis de 
utilização no ensino/ aprendizagem, como forma de motivar os alunos e incentivar práticas 
pedagógicas diversificadas 

Área da docência, ou seja, 
áreas do conhecimento 
que constituem matérias 
curriculares nos vários 
níveis de ensino 

Consciência fonológica - Necessidade de metodologias e instrumentos que facilitem a aquisição da 
leitura e da escrita 

O desenvolvimento da linguagem oral na educação pré-escolar 

Diferentes abordagens programáticas – planificação/ articulação dos conteúdos curriculares, fazendo a 
ligação entre as aprendizagens essenciais e o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória em 
contexto de flexibilidade curricular 

Novos conteúdos e atualização de conhecimentos disciplinares 

Orientação em Contexto Escolar 

Prática pedagógica e 

didática na docência, 

designadamente a 

formação no domínio da 

organização e gestão da 

sala de aula 

Educação Especial em contexto escolar: Adaptações Curriculares - flexibilizar para incluir 

Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão - a implementação em contexto de sala de aula 

Avaliação das aprendizagens - Práticas de avaliação formativa em contexto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular 

Avaliação formativa e autorregulação da aprendizagem pelos alunos 

Disciplina e indisciplina em sala de aula - Como agir perante comportamentos disruptivos 

Formação educacional 
geral e das organizações 
educativas 
 

Supervisão pedagógica Domínio B – Articulação e 
supervisão pedagógica (TIPO 5) 

Domínio C – Monitorização e 
Avaliação (TIPO 6) 

Gestão de projetos educativos 

Mecanismos de monitorização e avaliação 
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Necessidades de formação do pessoal não docente 

 

 

Áreas prioritárias Temática das Ações 

Higiene e segurança em contexto escolar 

Formação em primeiros socorros 

Educação Especial e os problemas de saúde infantil 

Desenvolvimento Pessoal e Social (promoção de 

saúde e qualidade de vida/ Coaching/ 

Relacionamento interpessoal/ inteligência emocional) 

Gestão de conflitos/ Indisciplina/ Bullying/ Dinamização de recreios 

Capacitação na área específica de trabalho Contabilidade pública no âmbito da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública 
(eSPap) – Acordo Quadro 

Progressão na Carreira Pessoal docente/ pessoal não docente 

Gestão de pessoal e vencimentos 

Faltas, férias e licenças 

Gestão e Administração Escolar – gestão administrativa e financeira 

Competências digitais (informática) Elaboração de ferramentas e recursos digitais para intervenção escolar 

Manutenção e conservação de equipamentos informáticos 
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1.6. Prioridades de formação e seus destinatários  

A formação será organizada em função das áreas, das necessidades diagnosticadas e 

da organização, podendo assumir a forma de oficina, curso ou círculos de estudos (para formações 

mais longas, com duração mínima de doze horas) ou ações de curta duração (duração máxima de 

seis).  

Sempre que possível, serão feitos os esforços necessários para que a formação do 

pessoal docente seja acreditada pelo CCPFC, podendo ser organizada no Agrupamento, em 

parceria com o Centro de Formação, com outras escolas ou instituições, tendo em vista a 

rentabilização dos recursos quer ao nível do Agrupamento, quer os externos. 

Os docentes, bem como o pessoal não docente, poderão frequentar ações noutras escolas, 

nomeadamente nas associadas do CFAECDL, de acordo com as suas necessidades e a oferta 

formativa da região. 

Tendo por base o consignado no PE, no referencial de capacitação proposto pelo Ministério 

da Educação e Ciência e no PPM TEIP, em articulação com as necessidades diagnosticadas e 

priorizadas no Agrupamento pelos diversos intervenientes e a mobilização dos recursos 

humanos disponíveis, fez-se a seguinte calendarização de ações a desenvolver: 
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 DESIGNAÇÃO E MODALIDADE DAS AÇÕES 

1.7. Ações de formação/ sensibilização para pessoal não docente  
 

 

1.8. Ações de formação para pessoal docente  
 

Temática a abordar Modalidade Duração Destinatários/grupo Calendarização Local 
Entidade 

Formadora 

Plano de Ação para a Transição Digital (PATD) 

Capacitação Digital de Docentes da Educação Pré-Escolar 
Oficina de formação 25 horas 

Educadores de Infância/ 
100 

2021/ 2022 São Pedro do Sul CFAECDL 

Plano de Ação para a Transição Digital (PATD) 

Capacitação Digital de Docentes, nível 1 
Oficina de formação 50 horas Todos os docentes 2021/ 2022 São Pedro do Sul CFAECDL 

Plano de Ação para a Transição Digital (PATD) 

Capacitação Digital de Docentes, nível 2 
Oficina de formação 50 horas Todos os docentes 2021/ 2022 São Pedro do Sul CFAECDL 

Academia de Líderes Ubuntu Oficina de formação 50 horas Docentes 3.º Ciclo 2021/ 2022 e-learning / Nelas 
IPAV/ ESE Paula 

Frassinetti 

As Aventuras do Heitor: um programa de promoção de 
competências pessoais, sociais e académicas nas crianças do 
ensino pré-escolar 

Ação curta duração 3 horas 
Educadores de Infância/ 
100 

2021/ 2022 e-learning 
CFAECDL 

CIMVDL 

WANTED - Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões Oficina de formação 15 horas Docentes 1.º Ciclo/ 110 2021/ 202 e-learning CIMVDL 

Desenvolvimento da linguagem: práticas de diferenciação 
pedagógica 

Ação curta duração 2 horas 
Docentes da EPE e do 1.º 
Ciclo/ 100/ 110 

2021/ 202 e-learning AESCT/ GAAF 

Saúde Vocal Ação curta duração 2 horas Todos os docentes 2021/ 2022 e-learning/ EBI AESCT/ GAAF 

Conhecer para Proteger: Boas Práticas de Apoio a Crianças 

e Jovens (Orientação sexual, Identidade e/ou Expressão de 

Género e características sexuais) 

Ação curta duração 2 horas Todos os docentes 2021/ 2022 e-learning 
AESCT/ GAAF 

Casa Qui 

Temática a abordar Destinatários Formador/ Entidade promotora Calendarização 

Adolescência; Depressão na adolescência; 

Comportamentos suicidários e prevenção do suicídio 
Assistentes Operacionais/ Técnicos 

Susana Oliveira/ Rosa Gomes 

AESCT/ GAAF/ UCC de São Pedro do Sul 
2021/ 2022 

Saúde Vocal Assistentes Operacionais/ Técnicos Terapeuta da Fala AE Mundão/ AESCT/ GAAF 2021/ 2022 

Novas Tecnologias Assistentes Operacionais Dário Gomes/ AESCT/ GAAF 2021/ 2022 

Academia de Líderes Ubuntu 
Assistentes Operacionais/ Técnicos 

Especializados 
IPAV/ ESE Paula Frassinetti 2021/ 2022 

A importância do brincar ao ar livre no desenvolvimento da criança Assistentes Operacionais Inês Marques/ AESCT/ GAAF 2022/ 2023 

Saúde Mental Infantil Assistentes Operacionais/ Técnicos Susana Oliveira / AESCT/ GAAF 2022/ 2023 
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Utilização de painéis interativos - Prometheon Ação curta duração 2 horas Todos os docentes 2021/ 2022 EBI AESCT 

Avaliação Formativa - Avaliar por rubricas Ação curta duração 2 horas Todos os docentes 2021/ 2022 e-learning AESCT/ FPCEP 

A importância do brincar ao ar livre no desenvolvimento da 
criança 

Ação curta duração 2 horas 
Educadores de Infância/ 
100 

2022/ 2023 EBI AESCT/ GAAF 

Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação 
Pedagógica: Projetos de intervenção nos Domínios do Ensino e 
da Avaliação 

Oficina de formação 50 horas Todos os docentes 2022/ 2023 
São Pedro do Sul/  

e-learning 
CFAECDL 

Plano de Ação para a Transição Digital (PATD) 

Capacitação Digital de Docentes, nível 3 
Oficina de formação 50 horas Todos os docentes 2022/ 2023 São Pedro do Sul CFAECDL 

 
 

1.9. Ações de sensibilização para pais/ encarregados de educação  

Também no que respeita ao envolvimento dos pais/ encarregados de educação na escola e no processo educativo dos seus filhos, o PE prevê alguns 

objetivos, que estão na base da promoção de algumas ações com os mesmos: 

- Promover o envolvimento e responsabilização dos pais/ encarregados de educação no percurso escolar e no sucesso educativo dos seus educandos; 

- Maximizar o intercâmbio entre a escola e os parceiros educativos. 

Assim, e tendo como promotor privilegiado nessa relação escola/ família o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF), serão implementadas as 

seguintes ações de sensibilização/formação no âmbito da Educação Parental – Escola de Pais: 

Temática a abordar Intervenientes Destinatários Calendarização 

Educar com Amor: Regras e Limites GAAF – Educador Social 
Pais/ Encarregados de 
Educação de todos os 
anos de escolaridade 

2021/2022 

Literacia Financeira GAAF/ EAPN - Núcleo Distrital Viseu 2021/2022 

Segurança e Cidadania Digital GAAF – Educador Social 2021/2022 

Ação de sensibilização do Projeto + Contigo - Adolescência; Depressão na 
adolescência; Comportamentos suicidários e prevenção do suicídio 

Susana Oliveira/ Rosa Gomes 
AESCT/ GAAF/ UCC S. Pedro do Sul 

Pais/ Encarregados 
Educação do 7.º ano 

2021/2022 

Competências Digitais Básicas GAAF – Educador Social 
Pais/ EE de todos os 
anos de escolaridade 

2021/2022 

Educação Inclusiva Equipa NAAI 
Pais/ EE de todos os 
anos de escolaridade 

2021/2022 

Violência doméstica GAAF/ NIAV 
Pais/ EE de todos os 
anos de escolaridade 

2021/2022 

Desenvolvimento da Linguagem GAAF – Terapeuta da Fala Pais/EE da EPE 2021/2022 

Transição do pré-escolar para o 1.º Ciclo GAAF - Psicóloga Pais/EE da EPE 2021/2022 

Transição escolar do 1.º Ciclo para o 2.º Ciclo GAAF - Psicóloga Pais/EE do 1.º Ciclo 2021/2022 

Ação de Orientação Escolar e Profissional “Após o 9.º ano, que escolhas fazer?” GAAF - Psicóloga Pais/EE do 9.º ano 2021/2022 
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RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS A MOBILIZAR  

O AESCT tem os seguintes docentes detentores de acreditação pelo CCPFC, que integram a bolsa 

de formadores internos, nos termos do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro: 
 

Nome GR 
Registo de 

Acreditação 
Áreas 

Graça Maria Rocha 
Perdigão Rodrigues 

100 CCPFC/RFO- 
29558/11 

B02 – Avaliação 
B18 – Pedagogia do Desenvolvimento Social Infanto Juvenil 
C03 – Conceção e Organização de Projetos Educativos 
C04 – Didática Geral 

António Carlos 
Rodrigues Gomes 

110 CCPFC/RFO- 
26929/10 

C05 - Didáticas Específicas (Língua Portuguesa -1.º Ciclo) 

Maria de Fátima C. 
Gomes 

110 CCPFC/RFO- 
32749/13 

C04 - Didática Geral 

Alice Maria Lopes 
Xavier Modesto 

300 CCPFC/RFO- 
25591/09 

C05 - Didáticas Específicas (Português) 
C12 - Relação Pedagógica 

Maria de Lurdes 
Carvalho F. Silva 

910 CCPFC/RFO- 
37517/16 

B06 - Educação Especial 
C19 - Organização de Bibliotecas Escolares 

Ana Rita Coimbra Pina 
Campos 

PTE CCPFC/RFO-
34628/14 

D12 - Práticas de Educação para a Saúde (Desenvolvimento e 
Perturbações da Linguagem) 
D12 - Práticas de Educação para a Saúde (Terapia da Fala) 

Susana Maria Remédios 
Oliveira 

PTE CCPFC/RFO-
34024/13 

B10 - Orientação Vocacional 
C09 - Práticas de Aconselhamento e Orientação 
C13 - Sensibilização à Educação Especial 
C21 - Prevenção da Toxicodependência; 
D11 - Educação para a Saúde. 

 
METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO  

A avaliação do Plano de Formação será feita com o propósito de aferir o contributo da formação 

na melhoria quer ao nível do desempenho individual, quer em termos globais, do AESCT. 

O Plano de Formação será avaliado anualmente, através de fichas de avaliação/inquéritos 

por questionário, para aferir o grau de satisfação dos formandos participantes e, decorrente dessa avaliação, 

poderão ser introduzidas alterações ou reajustes para garantir o cumprimento dos seus objetivos. 

No final de cada ano, de forma a assegurar que os propósitos atrás mencionados, serão tidos em 

conta, a formação avaliada, revendo os dados de partida, as problemáticas diagnosticadas em comparação 

com os dados de chegada, podendo ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: 

1. Inquérito individual de avaliação da satisfação a todos os participantes; 

2. Quantidade de formação promovida pelo AESCT e pelo Centro de Formação e taxas de 

participação nas mesmas; 

3. Relatório feito pelos organizadores de cada formação, relativo ao desenrolar da mesma (n.º 

de participantes, contributos, estratégias de avaliação, entre outros). 

Santa Cruz da Trapa, 2 de fevereiro de 2022 
 

O Diretor 
 
 
 

__________________________________ 
(António Luís Silva Martins) 


