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PLANO DE FORMAÇÃO 2018-2021 da EsCamões – NÃO DOCENTES1 

 

Áreas de Forma-

ção 

 

PEE 

 

Objetivos 

 

Público-Alvo 

 

Modalidade / Calendarização da 

Formação 

 
Formação modular 
de 50h de Inglês 

◊ Uma escola pública e democrática que garanta 
uma formação integral das pessoas, assente numa 
reflexão consciente e crítica de todos os valores e 
conhecimentos e promova um desenvolvimento fí-
sico e psicológico equilibrado;  
 
◊ Uma escola aberta e plural garantindo, por um 
lado, uma justa igualdade de oportunidades no 
acesso e sucesso escolares e fomentando, por outro 
lado, o direito à diferença, mediante uma diversi-
dade de ofertas formativas, curriculares e culturais, 
em articulação com as realidades concretas das vi-
das local, regional, nacional e internacional;  
 
◊ Uma escola como instituição de referência nos 
planos educacional, cultural, social e cívico cum-
prindo a sua missão de serviço público e reforçando 
o diálogo entre todos os intervenientes da comuni-
dade educativa;  
 
◊ Uma escola que concilia rigor, exigência, compe-
tência com afetividade, solidariedade, autonomia e 
espírito crítico, assegurados por uma visão huma-
nista e por uma formação contínua e diversificada 
do seu pessoal docente e não docente;  
 
◊ Uma escola como espaço físico e polo cultural 
abertos à comunidade. 

Aumentar a motivação e envolvi-
mento dos funcionários 
 
Melhorar as práticas colaborati-
vas 
  
Desenvolver competências atra-
vés de ferramentas interativas 
 
Melhoria da qualidade no apoio a 
alunos com necessidades educati-
vas especiais  
 
Promover a melhoria da qualifica-
ção dos recursos humanos  
 
Promover o aperfeiçoamento e 
atualização das competências 
profissionais nos vários domínios 
em que exercem a sua atividade, 
numa perspetiva de mudança e 
modernização do sistema educa-
tivo 
 
 

 
Assistentes técnicos 

  
Curso de formação  
(2X/semana; 15h30 às 17h) 
 

 
Comunicação e 
gestão de conflitos  
 

 
Assistentes operacionais e  
Assistentes técnicos 

 
Ação de Curta Duração (3X90mn) 

 
Formação modular 
de 50h de Informá-
tica  
 

 
 
Assistentes técnicos 

 
Curso de formação  
(2X/semana; 15h30 às 17h) 
 

 
Escola inclusiva: o 
papel do assis-
tente operacional 
 

 
 
 
 
Assistentes operacionais 

 
 
 
 
Ação de Curta Duração (3X90mn) 

 

 

                                                           
1 Aprovado no Conselho Pedagógico de 2 de maio de 2019 


