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PLANO DE FORMAÇÃO 2018-2021 da EsCamões1 

 

 

Áreas de For-

mação 

 

 

Temas de For-

mação 

PAPSE 

 

(PAE de pro-

moção da quali-

dade das apren-

dizagens) 

 

PEE 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Público-

Alvo 

 

 

Modalidade / Calendari-

zação da Formação  
Princípios 

Áreas de inter-
venção de Me-
lhoria da Ação 
Educativa 

 
 
 
Gestão do Currí-
culo 

 
  
Flexibilização 
pedagógica e 
curricular (com 

base na legislação 
em vigor) 

Medida 5 
Todos juntos? 
 
Medida 12 
Os pais voltam à es-
cola 

◊ Uma escola pública 
e democrática que 
garanta uma forma-
ção integral das pes-
soas, assente numa 
reflexão consciente e 
crítica de todos os va-
lores e conhecimen-
tos e promova um de-
senvolvimento físico 
e psicológico equili-
brado;  
 
 
◊ Uma escola aberta e 
plural garantindo, por 
um lado, uma justa 
igualdade de oportu-
nidades no acesso e 
sucesso escolares e 
fomentando, por ou-
tro lado, o direito à di-
ferença, mediante 
uma diversidade de 

Promover o su-
cesso educativo 

Melhorar os resultados 
escolares 
 
Aumentar a motivação e 
envolvimento dos alunos 
na sala de aula 
 
Melhorar as práticas co-
laborativas 
 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
  
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
 
Estratégias de 
ensino 
 

 
 
 
Metodologias 
de ensino ativas 

Medida 5 
Todos juntos! 
 
Medida 10 
Conversas partilha-
das 

Promover o su-
cesso educativo 

Melhorar os resultados 
escolares 
  
Fomentar o trabalho co-
laborativo nos Conselhos 
de Turma 
  
Partilha experiências e 
saberes entre docentes 
 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
 
 

 
 
 

Medida 5 
Todos juntos! 
 
Medida 8 

Promover o su-
cesso educativo 

. Melhorar a interativi-
dade do processo de En-
sino / aprendizagem 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  

                                                           
1 Aprovado no Conselho Pedagógico de 2 de maio de 2019 
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Áreas de For-

mação 

 

 

Temas de For-

mação 

PAPSE 

 

(PAE de pro-

moção da quali-

dade das apren-

dizagens) 

 

PEE 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Público-

Alvo 

 

 

Modalidade / Calendari-

zação da Formação  
Princípios 

Áreas de inter-
venção de Me-
lhoria da Ação 
Educativa 

Inovação peda-
gógica 
 

As pedagogias 
na sala de aula 
do futuro 

Aprender longe 
aqui tão perto 
 
Medida 10 
Conversas partilha-
das 

ofertas formativas, 
curriculares e cultu-
rais, em articulação 
com as realidades 
concretas das vidas 
local, regional, nacio-
nal e internacional;  
 
 
◊ Uma escola como 
instituição de refe-
rência nos planos 
educacional, cultural, 
social e cívico cum-
prindo a sua missão 
de serviço público e 
reforçando o diálogo 
entre todos os inter-
venientes da comuni-
dade educativa;  
 
 
◊ Uma escola que 
concilia rigor, exigên-
cia, competência com 
afetividade, solidarie-
dade, autonomia e 
espírito crítico, asse-
gurados por uma 

. Fomentar uma aprendi-
zagem centrada no aluno 
em sala de aula 
. Utilizar meios tecnológi-
cos inovadores que tor-
nem as aprendizagens 
mais apelativas 
. Desenvolver competên-
cias através de ferramen-
tas interativas 

Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
 
Avaliação em 
contexto esco-
lar 
 

 
 
Avaliação como 
regulação do 
processo de en-
sino aprendiza-
gem 

Medida 1 
Eu posso escolher! 
 
Medida 2 
Sei que não vou por 
aí? 
 
Medida 3 
Dificuldades por um 
dia 
 
Medida 4 
Sou capaz de me or-
ganizar? 

Promover o su-
cesso educativo 

Melhorar os resultados 
escolares 
 
Melhorar as taxas de su-
cesso em disciplinas 
chave 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
Formação ética 
e deontológica 

 
 
Escola / Educa-
ção inclusiva 

Medida 5 
Todos juntos! 
 
Medida 10 

Fomentar uma 
prática estrutu-
rada e reflexiva 
dos valores 

Criar condições facilita-
doras para a realização 
de projetos interdiscipli-
nares e transdisciplinares 
utilizando as temáticas 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 
 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
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Áreas de For-

mação 

 

 

Temas de For-

mação 

PAPSE 

 

(PAE de pro-

moção da quali-

dade das apren-

dizagens) 

 

PEE 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Público-

Alvo 

 

 

Modalidade / Calendari-

zação da Formação  
Princípios 

Áreas de inter-
venção de Me-
lhoria da Ação 
Educativa 

 Conversas partilha-
das 
 
Medida 13 
Tu e eu somos + 

visão humanista e por 
uma formação contí-
nua e diversificada do 
seu pessoal docente e 
não docente;  
 
 
◊ Uma escola como 
espaço físico e polo 
cultural abertos à co-
munidade. 

que integrem o tema da 
Cidadania 
 

Coordena-
dora de Ci-
dadania e 
Desenvolvi-
mento 

 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
Desenvolvi-
mento pessoal 
 

 
 
Professores: 
atletas vocais – 
o poder da voz 

Medida 5 
Todos juntos! 
 
 

Incentivar a vivên-
cia cultural ativa 
dos alunos 

Aumentar a motivação e 
envolvimento dos alunos 
na sala de aula 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
Novas tecnolo-
gias 1 
 

 
O Microsoft Ex-
cel na organiza-
ção do trabalho 
do professor 

Medida 5 
Todos juntos! 

Promover o su-
cesso educativo 

Melhorar os resultados 
escolares 
 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 
 
 
Atividade lúdica 

 
 
O jogo no pro-
cesso de apren-
dizagem 
 

Medida 5 
Todos juntos! 
 
Medida 10 
Conversas partilha-
das 

Promover o su-
cesso educativo 

Melhorar os resultados 
escolares 
 
Aumentar a motivação e 
envolvimento dos alunos 
na sala de aula 

Docentes de 
todos os gru-
pos de recru-
tamento 

Ação de Curta Duração/2ª a 6ª 
pós-laboral 
  
Curso de formação/ 2ª a 6ª pós-
laboral 
Oficina de formação / 2ª a 6ª 
pós-laboral 

 


