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I – INTRODUÇÃO

O presente documento apresenta um projeto de ação a incluir na candidatura ao cargo de diretor do Cento de Formação Martins Sarmento (CFMS), de acordo com o estipulado na alínea a),
ponto 5, do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho.
Como é possível verificar a partir da análise do meu CV, quer como formadora, quer como
formanda, considero a formação de professores um pilar do desenvolvimento pessoal e profissional
que vai muito além das imposições impostas pelos estatutos da carreira docente.
Acredito que o crescimento profissional em torno de uma cultura de rigor e excelência é um
percurso repleto de obstáculos, exigência e esforço que só é possível com muita persistência. Os
desafios que se colocam hoje aos docentes, num contexto de mudanças sociais multifacetadas, sustentadas por uma era digital de tecnologias tácteis que mudam os paradigmas de aprendizagem,
pressupõem uma articulação de competências científicas, pedagógicas, tecnológicas, pessoais e
sociais que só uma formação contínua de qualidade pode ajudar a superar.
A formação pedagógica de professores pode desenvolver-se numa múltipla diversidade de
contextos, desde a troca informal de opiniões com colegas, a partilha de recursos, a autoformação
através de plataformas digitais que promovem ensino à distância, até ao contacto com os pares e
outros especialistas em contextos mais formais1.
Segundo alguns autores2, "analisar os diferentes fenómenos na formação contínua de adultos
é percorrer sempre, através da reflexão, zonas híbridas entre o campo das práticas educativas e
sociais e o campo da construção científica".
Pode dizer-se que o caminho passa pelo trabalho em rede, colocando todos os atores em cena e potenciando docentes, divulgando materiais, apoiando projetos, formando equipas, estruturando ações, articulando projetos educativos, rentabilizando recursos, estabelecendo parcerias com a
comunidade e mobilizando lideranças. Nesse sentido, os Centros de Formação de Associações de
Escolas (CFAE) são uma solução que pode dar respostas eficazes, que vão muito além das propostas
de formação vistas como:
“a dualidade de inspiração: como um paradigma tecnológico de modelação do formando ou "adaptação" ao
posto de trabalho, procura-se a identificação a um modelo e a produção de cópias conformes; ou, ao contrário, é
o paradigma biológico que domina e o que se procura, então, é a adaptação supletiva de um sujeito a uma reali3

dade em mudança.”

Nesta teia de análises, qual o papel dos CFAE?

1

LEE, Clare and WILLIAM, Dylan “Studying changes in the practice of two teachers developing assessment for
learning”. In: Teacher Development- An international journal of teachers’ professional development, 9(2) 2005, pp. 265–
283.
2
ALARCÃO, Isabel & SÁ CHAVES, Idália. "Supervisão de professores e desenvolvimento humano: Uma perspectiva ecológica." In: TAVARES, J. (org.). Para intervir em educação. Aveiro: Edições Cidine, 1994, pp. 201-232.
3

FABRE, M. "Penser la formation". Paris: PUF, 1995, p.29.
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II- O PAPEL DOS CFAE

O papel dos CFAE passa por procurar soluções criativas e modelos de formação por explorar.
Segundo um relatório da OECD4 muito do que tem sido feito em Portugal nos últimos anos tem sido
muito positivo, mas falta ainda dar passos sistematizados de adequação aos contextos particulares:
“The challenge, then, is to design structures of teacher professional development that are strong
enough to afford strong professional learning while at the same time flexible enough to take account of the differences between teachers.”

No diagnóstico realizado, verificou-se que os CFAE lidam com um manancial de dificuldades
muito particulares: falta de financiamento; vontades dispersas das escolas associadas; orientações do
ministério da educação nem sempre ajustadas, quer no cronograma temporal quer na seleção de
temas; linhas de financiamento muito específicas que não contemplam candidaturas dos centros de
formação; bolsas de formadores internos muito limitadas, professores e formadores assoberbados
de trabalho nas escolas, com tarefas muito burocratizadas. Perante este cenário há dois caminhos:
esperar que a conjuntura melhore ou, a proposta a que me proponho, partir à procura de soluções
inéditas, trabalhar em colaboração com as escolas associadas, com a autarquia, com parceiros locais
e regionais. Criar uma convergência de ações, no sentido de congregar sinergias e articular mecanismos que permitam conciliar interesses, com vista a impulsionar dinâmicas de formação, que promovam profissionais reflexivos e esclarecidos. Tudo isto nas diferentes áreas e domínios do conhecimento que constituem matérias curriculares e que vão ao encontro das necessidades pedagógicas
inventariadas pelo plano de formação do CFMS.

III – ORIENTAÇÕES DO PROJETO DE AÇÃO

Este projeto de ação foi estruturado tendo por base um puzzle, onde as peças se encaixam e
se complementam, organizando uma matriz que estabelece pontes que conduzam a trabalho colaborativo entre as várias escolas associadas, e em que o resultado final esperado será maior que a soma
das partes.



4

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: PORTUGAL, OECD, 2012.
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O CFMS será o pilar que sustenta uma rede de parcerias estratégicas a estabelecer, privilegiando a procura de soluções, viáveis e exequíveis, para dinamizar e impulsionar este centro. Assim,
foram já estabelecidos alguns contactos que pretendem promover este objetivo e que passam por
potenciar recursos que possam eventualmente ser ativados, caso esta proposta de projeto de ação
seja aprovada. Destacam-se desde já os contactos estabelecidos com:
- a Engª Manuela Neves, diretora do departamento de formação da TecMinho. Esta associação de direito privado sem fins lucrativos serve de interface da Universidade do Minho e da Associação dos Municípios do Vale do Ave (AMAVE), e tem como missão a valorização e a transferência de
conhecimento para o tecido empresarial e demais atores económicos e sociais da região, contribuindo para a inovação, para o empreendedorismo e para o desenvolvimento das competências das
organizações e das pessoas. Neste contexto, foi discutida a possibilidade de estabelecer um protocolo de colaboração para assegurar a formação modular especializada para os assistentes técnicos e
para os assistentes operacionais, em função das necessidades elencadas pelas respetivas escolas
associadas.
- a Dra. Lucinda Palhares, diretora do Centro de Formação Francisco de Holanda (CFFH). Com
a manutenção desta parceria estratégica de cooperação pretende-se, por um lado, estimular e fortalecer laços que esta entidade estabeleceu com a sua comunidade educativa envolvente, partilhando
ideias e soluções que possam ser aplicadas e rentabilizadas no CFMS, respeitando no entanto a individualidade de cada centro e as especificidades das respetivas escolas associadas. Por outro lado,
pretende-se procurar aprender com a experiência e o saber fazer desta instituição.
- a Doutora Olga Pires, gestora da formação e sócia gerente da Cefolgest - Formação e Consultoria Lda. Esta empresa, com fins lucrativos, tem como missão prestar serviços nas áreas de consultoria e formação a organizações e particulares, assim como o desenvolvimento de vantagens
competitivas, compreendendo e satisfazendo as necessidades estratégicas de cada cliente através da
implementação de soluções criativas e inovadoras de apoio na área de gestão. Neste contexto, foi
discutida a possibilidade de estabelecer um protocolo de colaboração para assegurar a formação
modular especializada para os assistentes técnicos e para os assistentes operacionais, em função das
necessidades elencadas pelas respetivas escolas associadas.
- a Dra. Adelina Pinto, vereadora da educação da Câmara Municipal de Guimarães (CMG). Foi
analisada a possibilidade de uma parceria estratégica, para desenvolvimento de atividades que também possam ser uma mais-valia para o município. Foi discutida a possibilidade da CMG, em função
dos seus planos de ação e dos seus interesses, apoiar iniciativas de formação com recurso a determinados quadros de apoio. Foi ainda abordada a possibilidade do trabalho com o Centro Ciência Viva,
com a Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave) e propostas de candidaturas para o Orçamento Participativo.
Há outras entidades que poderiam ser parceiras do CFMS em contextos mais específicos, nomeadamente, a Associação de Projetos de Avaliação em Rede (APAR), o Centro de Saúde do Alto
Ave, o Lions Clube de Guimarães, a Biblioteca Municipal Raul Brandão, o Museu de Alberto Sampaio,
a Fundação Ilídio Pinho, o Grupo de Trabalho-Pedagogia para a Autonomia (GT-PA), a Escola de Ciências da Universidade do Minho, entre outros que podem ser sugeridos pelas escolas associadas.
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Estas parcerias permitiriam a conjugação de esforços no sentido de operacionalizar os planos
de ação estratégicos, gerir os planos de formação, atualizar a bolsa de formadores, divulgar boas
práticas: através de eventos, da publicação de materiais e organização de encontros, da representação da comissão pedagógica, da construção da plataforma digital, dirigida para a comunidade docente inscrita, em que cada docente pudesse partilhar e pesquisar recursos e para dar resposta às prioridades e iniciativas do Ministério da Educação (ME).
O CFMS iria constituir-se como um polo agregador de vontades das escolas associadas, da autarquia, de algumas empresas privadas, de associações e de outras instituições locais e regionais, na
procura de soluções para as dificuldades encontradas. No contexto atual, em que os meios escasseiam, o diretor do centro terá que se desdobrar em contactos para capacitar agentes, mobilizar sinergias, ativar recursos, potenciar talentos, persistir, partilhar motivação e contagiar, construindo redes
de profissionais colaborativos e dinâmicos, que reflitam e trabalhem em conjunto para a promoção
de uma sociedade mais crítica, mais justa e mais democrática.
A sugestão de ações, a seguir apresentada, procura ir ao encontro de um centro de formação
vivo, ativo e, consequentemente, produtivo, que quer a melhoria do desempenho profissional dos
seus professores e melhorar a qualidade do serviço educativo prestado pelas escolas associadas,
visando assim a promoção da igualdade de oportunidades no sucesso académico dos alunos.
Esta proposta foi desenhada tendo presente que se trata de um projeto que pode ainda ser
enriquecido por um diretor que, em conjunto com a comunidade, esteja envolvido com a escola
pública, na defesa de todos os seus intervenientes. Um diretor que procure conquistar terreno, desbravar caminhos e dinamizar os agentes envolvidos, estabelecendo redes de empatia que promovam
um centro mais dinâmico, que potencie uma identidade e um sentimento de pertença.
Assim, ao propor a concretização deste projeto, espero que do meu trabalho saiam beneficiados os alunos das escolas associadas, esses pequenos atores em construção que, naturalmente criativos, se pretende que sejam autónomos e cidadãos de corpo inteiro, que cresçam na plenitude dos
seus direitos, para que também cumpram os seus deveres. Tudo isto, por intermédio de profissionais
de sucesso, professores motivados.
Este é o caminho que me proponho percorrer.

IV- OBJETIVOS/AÇÕES

OBJETIVOS GERAIS
Gerir e dinamizar o CFMS

AÇÕES A IMPLEMENTAR


Representar o CFMS em todas as situações que assim o exijam.



Estar presente nas iniciativas promovidas pelas escolas
sempre que solicitado.
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Garantir a execução do
plano de formação do CFMS

Coligir a identificação das
prioridades de formação de
curto e médio prazo do
pessoal docente e não docente indicadas pelas escolas associadas.



Solicitar apoio de um secretário e uma assessoria técnicopedagógica para dinamizar e operacionalizar as ações a implementar no âmbito do projeto de ação (a seguir discriminadas).



Estabelecer uma ligação de proximidade com as escolas associadas através do contacto direto, reuniões de trabalho e
contactos institucionais formais e não formais.



Colaborar na identificação das necessidades de formação
das escolas associadas e cooperar na elaboração uma proposta ajustada em função dos respetivos recursos e meios
disponíveis/possíveis.



Encontrar novas soluções para ofertas formativas de qualidade a todos os atores das escolas (por exemplo: TecMinho, trabalhar ideias de soluções novas).



Gerir a bolsa de formadores internos das escolas associadas. Apoiar os docentes que constituem a bolsa de formadores internos e defender soluções que estimulem a sua
atividade, a partilha e a inovação.



Estabelecer protocolos e parcerias estratégicas para as necessidades identificadas.



Diversificar as modalidades de formação (oficinas, cursos e
modalidades de curta duração).



Divulgar junto das escolas associadas a informação sobre a
abertura de novas ações de formação promovidas pela tutela, que não tenham sido previstas no respetivo plano de
formação.



Promover formação adequada às necessidades do pessoal
não docente no sentido de promover competências pessoais e sociais assertivas e eficientes (Centro de Saúde, TecMinho, Cefolgest e/ou outras).



Procurar respostas para as atividades mais específicas junto
de parceiros estratégicos (Código do Procedimento Administrativo, Código de Contratação Pública, Contabilidade e
Gestão Financeira das escolas públicas).



Promover atividades dirigidas a pais e encarregados de
educação (parceria com Lions Clube de Guimarães)
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Promover o desenvolvimento da formação contínua do
pessoal docente e não docente das escolas associadas, através da elaboração e
implementação de planos
de formação adequados às
prioridades definidas



Coordenar e operacionalizar meios para a concretização de
projetos educativos em vigor nas escolas associadas.



Trabalhar em rede com as bibliotecas escolares.



Dinamizar ações que promovam competências digitais dos
agentes envolvidos.



Mobilizar atividades em parceria com museus, Centro Ciência Viva, Arquivo Municipal Alfredo Pimenta e outros.

Assegurar o apoio às escolas
associadas na implementação dos currículos e na
concretização de projetos
específicos



Divulgar práticas e publicar materiais através da edição e
publicação um Jornal do CFMS em formato digital e compilação das edições numa versão anual em formato de papel.



Atualizar/dinamizar o sítio do centro.



Apoiar na certificação de projetos de formação associados
às candidaturas ERASMUS+.

Construir redes de parceria
com instituições de ensino
superior, tendo em vista a
adequação e a qualidade da
oferta formativa



Protocolar com a TecMinho.



Disponibilizar formação especializada nas áreas da inovação
científica (Escola de Ciências da Saúde da UM).



GT-PA - ofertas formativas para docentes.

Promover a cultura de avaliação nas escolas associadas
como instrumento de melhoria da qualidade do serviço prestado à comunidade



Promover ofertas formativas na área da avaliação interna
(protocolos com Associação de Projetos de avaliação em
Rede.



Promover ofertas formativas na área da Gestão de Recursos
Humanos (TecMinho).

Privilegiar as relações com
as comunidades locais e
regionais

Sugestões de outras de entidades para estabelecer protocolos:


Câmara municipal / Centro Ciência Viva;



Museu Alberto Sampaio;



Paço dos Duques de Bragança;



Biblioteca Municipal Raúl Brandão;



CIM do AVE;



Lions Clube de Guimarães;



Fundação Ilídio Pinho;



Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
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Fomentar a divulgação e
disseminação das boas
práticas, da partilha de
experiências pedagógicas e
de recursos educativos
adequados às necessidades
organizacionais, científicas e
pedagógicas das escolas e
dos profissionais de ensino.



Disponibilizar uma plataforma de educação/formação com
acesso a materiais produzidos no âmbito da formação, e
outros, para que todos os docentes possam progredir como
profissionais autorreflexivos e geradores de mudança, sem
necessidade de deslocações (parceria com a Casa das Ciências).



Procurar dinamizar formação especializada para os diversos
grupos de recrutamento conforme o previsto nos normativos legais, de forma a garantir equidade, qualidade, excelência e inovação (integrar candidaturas a financiamentos
disponíveis).

Incentivar os docentes à
inovação, investigação e
autoformação.



Organizar um Encontro temático anual subordinado ao tema: “A Ciência e a Literatura na Escola”. Em setembro haverá um dia em que as escolas associadas se comprometem
a não marcar trabalho para os docentes, para que todos os
interessados possam frequentar o encontro na modalidade
ação de curta duração. Na parte da manhã prevê-se um
conjunto de apresentações de caráter de divulgação científica e literária por especialistas nas matérias e na parte da
tarde prevê-se um conjunto de workshops temáticos promovidos por docentes convidados, conforme as áreas de
docência de cada um, divulgando assim trabalhos e projetos
desenvolvidos nas Escolas.

Garantir a qualidade da
formação.



Monitorizar a formação: contacto com formadores, recolha
de dados, supervisão dos relatórios, elaboração de relatórios globais e análise de resultados.



Monitorizar a aplicação dos critérios definidos, por parte de
todos os formadores, para avaliação dos formandos.

Colaborar com a administração educativa em programas
relevantes para o sistema
educativo.



Operacionalizar planos de ação estratégica e outras ações
que possam ser vir a ser promovidos pela administração
central.

Promover o estabelecimento de redes de colaboração
com outros CFAE e outras
entidades formadoras.



Manter o contacto e o apoio do Centro de Formação Francisco de Holanda desenvolvendo atividades colaborativas
no sentido de potenciar recursos humanos e outros meios.



Trabalhar em rede com a comunidade.
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Participar em programas de
formação de âmbito nacional.



Disponibilizar informação e promover ações de formação
de âmbito nacional para as escolas associadas.

Colaborar com ME



Representar o CFMS na rede regional.



Cooperar com outros centros de formação no sentido de
responder às solicitações e procurar globais soluções eficazes e adequadas aos desafios.



Elaborar o projeto de orçamento do CFMS a propor ao conselho de diretores para a sua aprovação.

Elaborar o orçamento do
CFMS

V- AVALIAÇÃO DO PROJETO DE AÇÃO

A avaliação constitui uma componente importante de qualquer projeto no sentido de reorientar decisões e estratégias delineadas. Assim, o projeto a que me proponho, será avaliado em função
das metas delineadas, da análise realizada a partir do relatório anual e dos critérios de eficiência,
eficácia e coerência entre o projeto e a respetiva ação. Procurar-se-á manter uma linha de recolha
sistematizada que fundamente as decisões e a atividade do CFMS.

Metas:


Envolver 25% dos docentes em pelo menos uma atividade de formação/ano.



Envolver 25% dos assistentes técnicos em pelo menos uma atividade de formação /ano.



Envolver 25% dos assistentes operacionais em pelo menos uma atividade de formação /ano.



Melhorar literacias digitais de todos os envolvidos em processos de formação.



Organizar um encontro temático anual (a partir do segundo ano do mandato).



Publicar um jornal digital trimestral (a partir do segundo semestre do mandato).



Publicar um jornal anual em suporte papel.



Assinar protocolos com parceiros estratégicos em função das necessidades identificadas.



Gerir o plano de formação em parceria com as escolas associadas.



Atualizar a bolsa de formadores internos.



Trabalhar em rede com as bibliotecas escolares e a Biblioteca Municipal Raúl Brandão.



Concretizar as ações programadas nos planos de ação estratégica das escolas associadas, atualmente em vigência.
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O processo seguirá a metodologia da referencialização5, pelo que será desenvolvido seguindo as seguintes etapas:
1. Identificação dos referentes internos

 Plano de ação do CFMS

2. Identificação dos referentes externos

 A definir pela administração central

3. Estabelecimento das dimensões de
análise

 Científica, pedagógica e financeira

4. Definição dos critérios de avaliação

 N.º de ações previstas/realizadas
 N.º de atividades previstas/realizadas
 N.º de protocolos previstos/estabelecidos
 N.º de materiais publicados
 N.º de encontros temáticos realizados

5. Determinação dos indicadores

 N.º de ações previstas/realizadas
 N.º de atividades previstas/realizadas
 N.º de protocolos previstos/estabelecidos
 N.º de materiais publicados
 N.º de encontros temáticos realizados

6. Seleção dos instrumentos de recolha
de informação

 Resultados da avaliação das ações dos formandos/participantes
 Relatórios dos formadores/avaliadores
 Protocolos Assinados

7. Organização e apresentação dos resultados

 Relatório anual apresentado à Comissão Pedagógica (CP)

8. Divulgação dos resultados

 CP
 Sítio do CFMS

9. Conceber os processos de tomada de
decisão

 Debate, apreciação e recomendações da CP
sobre a direção do centro

O CFMS procurará cruzar os resultados da avaliação com um olhar externo (amigo crítico,
aprovado pela CP) que possa ajudar a perspetivar novos rumos e percursos de melhoria.

5

FIGARI, G. “Avaliar: Que referencial?”. Porto: Porto Editora,1996.

Projeto de Ação – Manuela Nunes

12

VI – CONCLUSÃO

Os aspetos mais relevantes deste projeto visam o desenvolvimento de um trabalho colaborativo, no sentido de divulgar a instituição e gerar novas práticas e dinâmicas de formação e de
aprendizagem.
A presente proposta procura ainda enquadrar-se no Regulamento Interno do Centro de Formação Martins Sarmento, aprovado em reunião do Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica,
em 10 de novembro de 2015.
Esta proposta não tem uma estrutura rígida, é permeável a reajustamentos e a inovações que
se tornem pertinentes perante o papel do CFMS e as sugestões da sua Comissão Pedagógica. Foi
estruturado tendo por base uma grande experiência em gestão e coordenação de projetos, procurando identificar apenas os aspetos mais relevantes, sugerindo uma rede de parceiros, onde já foram
dados passos para assegurar as possibilidades da sua viabilização. Foram apresentadas sugestões de
exploração; definidos objetivos; propostas atividades; definidas metas. Foi ainda descrito o processo
de avaliação do processo que permitirá projetar e reafirmar a identidade social do CFMS.
Os objetivos traçados podem ser mais ou menos ambiciosos, dependendo do contributo de
todos os parceiros e do grau de envolvimento das escolas associadas. As dinâmicas podem assumir
uma projeção de maior relevância ou ser desenvolvidas num campo mais restrito, de acordo com a
posição e os contributos dos envolvidos.
No fim da implementação deste projeto, todos os inscritos terão a possibilidades de aceder a
formação, de acordo com as suas necessidades e prioridades. Haverá uma dinâmica de eventos e
publicações que irão promover a identidade cultural do CFMS.
A dinâmica desejada só poderá ser concretizada se for apoiada por técnicos e especialistas e
recursos disponibilizados pelas escolas associadas.
No quadro da autonomia das escolas, o CFMS será um recurso ao seu serviço, tendo presente
que: educar é ensinar e aprender, sonhar com horizontes, abrir janelas e construir pontes.
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Guimarães, 7 de fevereiro de 2017
A candidata,
_______________________________________
(Maria Manuela da Silva Gonçalves Nunes)
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