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1.

INTRODUÇÃO
Nos termos do DL nº 127/2015, de 7 de julho, procede-se à submissão do relatório anual de

avaliação da Formação e de Atividades do CFMS, referente ao ano letivo de 2017/2018, à Comissão
Pedagógica, para apreciação e aprovação.
O presente relatório reúne a informação recolhida através dos documentos em vigor e dos dados
disponibilizados até 25 de julho de 2018.
Os centros de formação devem pautar a sua ação no sentido de assegurar a execução de planos de
formação aprovados, procurando a valorização dos seus recursos humanos, no sentido de atingir a
qualidade e melhoria do ensino das diversas escolas associadas. Devem ser implementados mecanismos
de monitorização e de avaliação da formação e do seu impacte e reformular os planos de formação em
função dos resultados obtidos.
A diretora do CFAE deve ser assessorada pela Seção de Formação e Monitorização (SFM) , dando
cumprimento ao n.º 5 do artigo 3.º do despacho 4595/2015 de 06 de maio, de acordo com o qual, a SFM
tem de elaborar um “relatório anual de avaliação de formação”.
Os elementos da SFM recolheram dados juntos das escolas para trabalhar a informação necessária
à implementação do plano, avaliação do impacto da formação e elaboração do respetivo relatório anual.
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2.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA

2.1

FORMAÇÃO PESSOAL DOCENTE
No presente ano letivo, o CFMS implementou e conclui 33 turmas de formação, com ações

de formação acreditadas pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, para pessoal
docente, 8 na modalidade de oficina de formação e 25 na modalidade de curso de formação,
correspondendo a 861 horas de formação, que abrangeu todos os grupos de recrutamento na
medida em algumas contemplam a área específica, (nos termos do art.º 9.º do Decreto-Lei
22/2014, de 11 de fevereiro) e outras são dirigidas a toda a classe docente no âmbito do art.º8.º.
Quadro síntese nº1: Ações promovidas certificadas pelo CCPFC
Nº

Título

Nº de

Modalidade

Horas

15

CF

15

formandos
3

Como realizar Oficinas de escrita na
disciplina de Português

4

Metas curriculares Matemática A- 12ºAno

20

CF

15

5

Quadros Interativos multimédia: novas

15

CF

25

dinâmicas na sala de aula
6

Folha de cálculo- nível básico

19

CF

25

7

Modelação 3D

15

CF

25

8

IV Jornadas pedagógicas

30

CF

15

9

Formação PRESSE

19

OF

25 +25

10

Formação em Primeiros Socorros

8

CF

25

11

Promoção da autorregulação da

14

CF

12

12

CF

30

aprendizagem
12

Edição e captura de vídeo e de som e pós
produção de vídeo

13

Geometria Descritiva- Nível l

16

CF

25

15

A tecnologia TI-NSPIRE como recurso

10

CF

15

15

OF

25+25

pedagógico no ensino das ciências
16

Android –programação móvel para motivação
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dos alunos
17

Lógica Formal: Cálculo proposicional

12

CF

30

18

English for TEFL- estudo de Língua e

7

CF

25

20

CF

25

37

OF

estrutura
19

Introdução didática à leitura de O Ano da
morte de Ricardo Reis, de José Saramago

20

Estratégias de ensino eficazes e
metodologias diversificadas de

(14+14
)x2

aprendizagem no âmbito do Projeto Fénix (2
turmas)
21

Recursos e metodologias para a construção

8

OF

25+25

42

CF

16 x3

14

OF

25+25

21

CF

25

15

CF

25

de ambientes educativos inovadores
22

Ciclo de saberes e olhares sobre a
flexibilidade curricular (3 turmas)

23

Falar, Ler e escrever no jardim de infância.
No trilho da melhoria das aprendizagens e
do sucesso escolar

24

Ser professor Tutor: Compreender para
intervir

25

Avaliação nos Ensinos Básico e Secundário
como avaliar para o sucesso educativo?

26

Flexibilização e integração curricular

14

OF

25 +25

27

PASSE- Alimentação Saudável em Saúde

13

CF

25

Inglês social

20

CF

25

Hypatiamat – turma 1

19

OF

25 + 25

Hypatiamat – turma 2

21

OF

25 + 25

Totais

471

Escolar
29
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861

A formação na área da educação apostou na Formação de docentes para a motivação e
diversificação de estratégias a desenvolver projetos e ideias que contribuam para uma escola mais
inspiradora e cativante . Deu-se continuidade ao desenvolvimento das competências TIC dos docentes com
a formação em programação informática. Desenvolveu-se também formação que permite aos docentes
caminhar rumo a aula de caráter mais experimental com a recolha de dados e sistematização dos mesmos
com instrumentos informáticos. De modo a responder às questões do abandono e insucesso escolar, foram
promovidas ações planeadas no âmbito do PNPSE para desenvolver uma metodologias que permitam
planear, orientar e avaliar as práticas desencadeadas de forma diferenciada. No sentido de apostar e
investir no sucesso desde os primeiros passos, foi desenvolvida uma ação para apoiar os docentes do préescolar. No sentido de apoiar os docentes a acompanhar as novos programas, foram desenvolvidas ações
na área específica de vários grupos de recrutamento.

2.2 FORMAÇÃO PESSOAL NÃO DOCENTE
Foram planeadas 12 ações de formação para pessoal não docente, 3 ações foram dinamizadas com o
financiamento do POCH, 4 em parceria com a Casa do Professor e 5 com a empresa Training Always. Foram
certificados 244 formandos, correspondendo no global a 280 horas de formação.

Quadro síntese nº2: Ações promovidas para Não Docentes
Nº

Título

Nº de

Modalidade

Horas

formandos

Entidade
formadora

1ND

TIC - Apoio Utilizadores

19

CF

15

CFMS

2ND

Primeiros Socorros em

22

CF

15

CFMS

18

Módulo

25

CFMS

29

Módulo

25

Casa do

contexto Escolar 3ND

Gestão do Correio
Eletrónico

4ND

Formas de intervenção
precoce em crianças com

Professor

NEE
5ND

Língua Inglesa- Informação

16

Turística da Região

Módulo

25

Training
Always
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6ND

Folha de Cálculo-

20

Módulo

25

Funcionalidades

Casa do
Professor

Avançadas
7ND

Ambiente, Segurança,

17

Módulo

25

Higiene e Saúde no

Training
Always

Trabalho- conceitos
Básicos
8ND

Legislação Laboral

19

Módulo

25

Training
Always

9ND

Processador de Texto

19

Módulo

25

Casa do
Professor

10ND

Prevenção e Combate a

23

Módulo

25

Incêndios
11ND

Always

Atendimento - Técnicas de

19

Módulo

25

Comunicação
12ND

Training
Training
Always

Saúde e socorrismo

23

Módulo

25

Casa do
Professor

Totais

244
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280

3. AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO
As ações de curta duração, reconhecidas pelo Conselho de Diretores, por cumprirem os requisitos do
Despacho 5741/2015, de 29 de maio, foram 8 ações, em diversas Escolas/AE, num total de 30 horas de
formação. Foram certificados 400 formandos.

Quadro síntese nº3: Ações de curta duração promovidas certificadas pelo Conselho de Diretores

N.º total de ações (ACD)

3

Duração

N.º de

N.º de ações com

formandos

4

5

6 horas

horas horas horas
1- Dislexia

x

26

28 - Hiperatividade

x

24

30- Active Vote

x

30

31- Conselho de turma

x

71

32- Flexibilidade Curricular

x

50

33- Incluir para Intervir

x

171

34- Dinamização da escrita e da

x

8

oralidade em Português
35- Autoavaliação –Boas Práticas

x

Total

20

30 Horas
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400

4.

VOLUME DE FORMAÇÃO
No ano letivo 2017/2018, foram implementadas 53 turmas formação: 33 acreditadas pelo CCPFC

para pessoal docente, 8 ACDs, 12 ações para não docentes, nas seguintes modalidades:
•

8 Oficinas de formação (CCPFC);

•

25 Cursos de formação (CCPFC);

•

8 ACD

•

12 módulos de formação – DGAE- Não docentes

Nestas ações estiveram envolvidos 871 educadores e professores com formação certificada,
correspondendo a 95,5% do universo de professores das escolas associadas, ressalvando que alguns
docentes realizaram mais do que uma ação. O número total de horas de formação presencial para os
docentes foi de 891 horas, sendo que 406 dessas horas foram realizas em trabalho autónomo nas oficinas
de formação. As ações de curta duração correspondem a 30 horas de formação.
Houve 244 formandos, não docentes, distribuídos em 12 ações, correspondendo a 57% do universo
de não docentes, distribuídos em 280 horas de formação.
Os dados globais equivalem a 1115 formandos , 23907 horas de formação num global de volume
de formação 11907 horas .

Se considerarmos o volume total de formação acreditada pelo CCPFC (cursos e oficinas)
representado no gráfico 1, houve 471 formandos, representando 50% de cobertura dos docentes, no
entanto 50 docentes fizeram 2 ou mais formações, pelo que apenas tiveram formação contínua certificada
pelo CCPFC 42% dos docentes das escolas associadas.
Três unidades ultrapassaram um volume de formação que cobre mais de 60% dos docentes dessas
escolas, enquanto outras unidades têm valores de volume de formação mais baixos.
Da reflexão realizada para explicar as diferenças verificadas, contata-se que a idade do corpo
docente é um fator que tem de ser considerado, a desmotivação com a profissão é um fator muito
relevante, que devem ser procuradas novas formas de divulgar a informação e que o papel das lideranças
intermédias é fundamental no envolvimento dos docentes.
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Gráfico 1 - Volume de cursos e oficinas certificados pelo CCPFC por escola.

Segundo o gráfico 2, referente a volume de formação total de grupos disciplinar (sem ter em conta os
grupos dos 50 docentes que repetiram formação), o grupo disciplinar com maior número de formandos foi
o 1.º Ciclo – 110, com 93 dos 182 docentes com formação, correspondendo a 51% de “cobertura”. Vários
docentes do grupo 600 realizaram formação constante ao longo do ano. O grupo 500 ocupou 46 vagas de
formação, correspondentes a uma cobertura potencial de 77% dos docentes. Os grupos que realizaram
menos formação foram os grupos: 120, 210, 250, 260, 290, 400, 430, 610 e 620.
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Gráfico 2 Volume de cursos e oficinas por grupo disciplinar.

Foram realizadas 8 ACD’s com cerca de 400 formandos.
Há três escolas com baixa participação em ACD’s o que demonstra a necessidade de informar os docentes
sobre esta modalidade de formação. Esta modalidade de formação é uma estratégia para dar resposta às
necessidades específicas de cada organização, permitindo sensibilizar um grande número de docentes em
simultâneo, envolvendo a comunidade e com facilidade de gestão de cronograma.
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5. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA ACREDITADAS PELO
CCPFC
No sentido de operacionalizar a avaliação das ações de formação (artigo 3.º do despacho n.º
4595/2015, de 06 de maio) foi elaborado um referencial teórico que serviu de base à construção dos
instrumentos de avaliação. Foram seguidas as orientações dadas na formação para a secção de formação e
monitorização, no sentido de operacionalizar a avaliação que pode ser feita no imediato (questionário
elaborado com base no referencial e aplicado online a todos os formandos, no fim da formação.
AVALIAÇÃO MÉDIA DAS AÇÕES PELOS FORMANDOS
Excelente

332

=

70,49

Muito Bom

100

=

21,23

Bom

16

=

3,40

Regular

15

=

3,18

Insuficiente

8

=

1,70

Gráfico 3 - Avaliação média das ações

Foram avaliadas todas as ações, sendo avaliadas muito positivamente, destacando-se pela negativa a
ação : Fénix. Nesta ação houve vários problemas que passaram pela alteração constante de cronogramas e
pelas dificuldades de comunicação e assertividade entre a formadora e os formandos.
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6.

AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES

Gráfico 4 - Desempenho do centro de formação

Gráfico nº5: Qualidade do Atendimento CFMS
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Gráfico nº6: Adequação das Instalações

Gráfico nº7: Adequação dos materiais
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Gráfico nº8: Bibliografia sugerida

Gráfico nº9: Cronograma da ação
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Gráfico nº10 : Horários

Gráfico nº11 : Desempenho do formador
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Gráfico nº12 : Métodos e estratégias

Gráfico nº13 : Empenho do formador no apoio aos formandos
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Gráfico nº14 : Resposta às necessidades de formação a Escola

Gráfico nº15 : Resposta às necessidades de formação dos formandos
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Gráfico nº16 : Contributo para o desenvolvimento profissional

Gráfico nº17 : Pertinência e adequação das metodologias
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Gráfico nº18 : Relevância Científica

Gráfico nº19 : Relevância Pedagógica
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Gráfico nº20 : Relevância didática

Gráfico nº21 : Relevância a nível organizacional
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Gráfico nº22 : Rigor Científico da comunicação

Gráfico nº23 : Contributo na melhoria Profissional
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Gráfico nº24 : Atualização Científica e pedagógica

Gráfico nº25 : Relevância Científica
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Gráfico nº26 : Contributo para a motivação dos alunos

Gráfico nº27 : Contributo para a promoção do trabalho colaborativo
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Gráfico nº28 : Contributo para o desenvolvimento pessoal

Gráfico nº29 : Contributo para o desenvolvimento profissional
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Gráfico nº30 : Contributo para a melhoria do ensino

Gráfico nº31 : Contributo para o sucesso dos alunos
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Gráfico nº32 : Contributo para a melhoria organizacional da escola

Gráfico nº33 : Avaliação Global
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Gráfico nº34 : Importância da continuidade

Dos dados recolhidos foram sistematizadas as seguintes ideias, a ter em consideração no futuro:

•

A duração das ações é insuficiente para os temas a abordar.

•

Os problemas informáticos comprometeram, em parte, o normal desenrolar da ação.

•

As condições da sala de aula não são as necessárias para a utilização de novas tecnologias.

•

A formação devia abranger todo o pessoal docente do mesmo Agrupamento

•

O cronograma deve ser mais alargado no tempo.

•

O plano de formação não foi suficientemente divulgado.

•

•

Melhoria da qualidade no atendimento e da informação disponibilizada por parte do Centro de
Formação.
Maior rigor e transparência na organização e estruturação do curso de formação.
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•

Maior rigor na seleção dos formadores.

•

Maior partilha de experiências em contexto sala de aula.

•

Mais atividades de caráter prático.

•

Maior rigor na gestão do tempo.

•

Assistir à implementação destas ferramentas na sala de aula com os alunos.
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7.

IMPACTOS

A secção de formação desenvolveu um processo de acompanhamento e avaliação do impacto através da
realização de entrevistas aleatórias aos formandos das suas escolas. Foram recolhidas e tratadas 36
entrevistas de 3 unidades orgânicas que se encontram no quadro n.º 4.

Quadro síntese nº4: Resumo das respostas das diferentes escolas
1.1. Como avalia o impacto da ação de formação na sua prática
profissional?
1.2. Em que situações concretas aplicou as aprendizagens
realizadas (ano, disciplina, tema do programa, atividade de cargo
exercido …)?
1.3. Qual o grau de aplicação? (generalizada, restrita a uma
situação particular e a titulo de ensaio; com regularidade ou de
forma pontual …)
2.1. Quais as alterações concretas verificadas na sua prática? (o
que passou a fazer de forma diferente?)
2.2. Qual o grau de aceitação dos destinatários da sua
intervenção?

2.3. Quais os fatores de sucesso e os constrangimentos na
aplicação das metodologias/técnicas aprendidas na formação?

3.1. É possível estabelecer alguma relação de causa-efeito entre
as práticas atualizadas em função da formação e os resultados
escolares/aprendizagens dos alunos? De que forma? Quais as
evidências?
3.2. A formação teve impacte nas dinâmicas de trabalho
colaborativo docente ou na forma de funcionamento da escola?
Em que sentido?

Positivo

33

Indiferente
Negativo
Apliquei

3
0
23

Útil
Dispensável
Generalizada

13
2
20

Restrita
Ensaio

14
2

Muito

18

Pouco
Quase nada
Muito
Pouco
Nenhuma
Motivação
Necessidades
Atualização
Interesse
Reflexão
Muito

6
4
14
7
6
11
6
7
4
6
8

Pouco
Nenhuma

16
4

Muito

14

Pouco
Quase nada

11
3

Da análise dos resultados podemos concluir globalmente, quanto ao primeiro indicador, os docentes
referem um impacto positivo da formação e alterações na prática, no entanto quando questionados quanto
à relação causa-efeito no sucesso e evidências no trabalho colaborativo as opiniões são mais dispersas e
menos positivas.
No relatório de uma das unidades orgânicas pode ler-se:
“Conclui-se que a formação foi útil na valorização dos conhecimentos; no contributo de partilha de ideias de
práticas pedagógicas inovadoras, em contexto de trabalho; na colaboração entre pares, para a resolução de
problemas relacionados com a melhoria do sucesso educativo dos alunos, na melhoriaorganizacional da
escola e na mudança de práticas de articulação curricular.”
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8.

ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO DO CFMS

Neste ano letivo, foi desenvolvido trabalho no sentido de ir além da candidatura ao POCH, o que por si é já
um trabalho muito abrangente e exigente. Foram desenvolvidas atividades dirigidas a diferentes públicos,
com parcerias com outras entidades, impulsionando uma nova dinâmica de trabalho em rede; envolvendo
todas as escolas e procurando dar respostas as necessidades que foram sendo solicitadas.
A diretora esteve presente nos eventos para os quais foi convidada, sempre que a agenda o tornou
possível. Esteve presente em treze eventos/reuniões que implicaram deslocações, tendo pedido ajudas de
custo para seis. (grelha em anexo)
Foram estabelecidos protocolos com quatro entidades no sentido de viabilizar as necessidades de
formação identificadas; organizaram-se eventos que circularam por todas as escolas associadas; foi
implementada uma nova plataforma para gestão da formação; foi desenhado um projeto de candidatura
“Erasmus +”- Lideres em ação, com este projeto pretende-se envolver as lideranças das escolas associadas
em novas dinâmicas de partilha e de boas práticas e melhoria das suas unidades orgânicas.
Foram desenvolvidas várias reuniões de trabalho de proximidade e colaboração com a direção da “Casa das
Ciências”, no sentido de tornar possível o V Encontro de formação para docentes dos grupos 110, 230,500,
510, 520 e 550, na área específica. Estes formandos serão certificados no próximo ano letivo e por isso os
dados não foram contabilizados neste relatório. Foram desenvolvidas reuniões com autarquias, elementos
da organização e equipa de formadores, bem como com as equipas das escolas.
Foram desenvolvidas várias reuniões no sentido de ativar a secção de formação, para a avaliação do
impacto da formação, nas práticas letivas e desenhar o novo plano de formação. Foi desenvolvido um guião
de entrevista e realizadas várias reflexões sobre o trabalho a desenvolver no futuro.
Os elementos da secção de formação recolheram informação que segue em anexo a este relatório e que
procura ser um primeiro passo na avaliação do impacto da formação na prática letiva.
Foram canceladas duas ações de formação, por falta de compatibilidade de horários dos formadores.
Foram estalecidos contactos com as escolas para recolher dados, elaborar a bolsa de avaliadores externos,
organizar a lista de docentes que solicitaram aulas assistidas e atribuir os respetivos avaliadores externos,
estando a lista sujeita a alterações, por motivo dos resultados do concurso de colocação de professores.
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9. RELATÓRIO DE CONTAS
A candidatura ao sofreu alterações no seu conteúdo, foram adicionadas mais ações, tendo ficado aprovada
a nível financeiro, com os seguintes valores:

Quadro síntese nº5: Resumo das rubricas aprovadas POCH.
Aprovado
Candidatura

Rubrica
1. Encargos com destinatários

13.638,80 €

1.2 Encargos com ativos em formação

9.721,91 €

1.5 Encargos com transportes

3.916,89 €

2. Encargos com formadores e consultores

26.448,44 €

2.2 Formadores externos

24.044,04 €

2.4 Outros Encargos

2.404,40 €

6. Encargos directos com a preparação,
desenvolvimento, acompanhamento e
avaliação da operação

24.985,00 €

TOTAL

65.072,24 €

Os valores dos adiantamentos correspondem a 15% da Contribuição do Fundo Social Europeu, distribuídos
da seguinte forma:
• Ano 2017 – 3.016,99€
• Ano 2018 – 5.279,73€
No entanto, as receitas recebidas até ao momento, correspondem apenas às ações planeadas na versão
anterior, sendo o reajustamento feito automaticamente quando for submetido o primeiro pedido de
reembolso.

Quadro síntese nº5: Resumo das receitas efetivas

Receitas

2017

2018

2784,95€ -POCH

3.287,42€ -POCH
600,00 € - CMG
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Quadro síntese nº6: Resumo das despesas.
Despesas

Valor Pago Valor Pago Valor

Valor

em 2017

dívida

em 2018

faturado

em Proveniênci

(não pago)
Plataforma do CFMS
Material de Escritório

a

Observações

das

Receitas

1620,00 €

POCH

54,50 €

POCH

Material Multimédia- PCs

ESMS

Material Multimédia-

ESMS

Impressora
Formadores

2759,75€

Encargos com

16983,35€

POCH

1054,17€

POCH

Destinatários – subsídios
alimentação
Encargos com

195,69 €

POCH

Destinatários -seguros
Encargos com Protocolos

996,30 €

1451,40€

POCH

3000, 00€

POCH

(SINASE)
Encargos com Protocolos
(Avaliação -UM)
Deslocações + ajudas de

500,00€

CMG

custo e presentes aos

Sobram
100,00

convidados (formadores)
Deslocações + ajudas de

Valores a ser
calculados

custo (diretora)

pelos SA

Recursos humanos (RH) -

27 901,84 €

Diretora
Recursos humanos (RH)Técnica
Requisição de cheques

17.959,20 €

OE / POCH

+ encargos
8 606,89 €

5.962,00 €

OE / POCH

+ encargos
13,20 €

POCH

NOTA: Os valores aguardam verificação pelo Conselho Administrativo da Escola Secundária Martins
Sarmento.
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10. CONCLUSÃO
Em conclusão, destacam-se alguns aspetos marcantes da atividade do CFMS, por um lado, a
implementação, reformulação e concretização da candidatura ao POCH, por outro, lado a realização de
atividades novas não programadas, que impulsionaram novas dinâmicas e divulgação do CFMS na
comunidade educativa.
Foram dinamizadas ações de curta duração que procuraram dar respostas às necessidades das
escolas e permitiram a certificação de elevado número de docentes, num curto espaço de tempo. As ações
de curta duração complementaram a formação disponibilizada, alargando substancialmente o leque de
formandos atingido.
As atividades foram avaliadas com inquéritos de satisfação revelando um elevado grau de
satisfação, há sugestões que foram dadas e que devem ser consideradas na programação do próximo ano
letivo. Foi iniciado o processo de monitorização do impacto da formação, conjuntamente com a secção de
formação, que ainda está a ser testado com resultados preliminares, o que corresponde a uma nova visão
da formação e que por si demora tempo a concretizar, salientando que houve um trabalho colaborativo
aberto e muito exigente por parte dos membros da secção, sugerindo-se um reforço nas condições de
crédito horários aos membros da secção de formação.
Foram dinamizadas muitas ações de formação para o pessoal não docente, sendo atingido um
público alvo que habitualmente não é a prioridade dos Centros de Formação, no sentido de melhorar as
competências de todos os agentes da comunidade educativa.
Houve uma preocupação em envolver as escolas associadas em dinâmicas de trabalho em rede,
que foram ao encontro das expectativas dos profissionais das escolas associadas.
De salientar ainda as dificuldades associadas à candidatura ao POCH foram muitas. Começando
pela gestão administrativa de cada uma das formações, que envolve um conjunto alargado de documentos
recolhidos em momentos diferentes, passando pela gestão diária que envolve contactos diretos,
telefónicos e por via eletrónica no sentido de prestar esclarecimentos aos formandos, a implementação e
acompanhamento no terreno das ações, a gestão pedagógica da formação (contacto, seleção e
acompanhamento dos formadores, avaliação e certificação). Inerente ao processo de dinamização e
transição do CFMS, houve um conjunto de esforços constantes no sentido de melhorar as condições de
trabalho e condições técnicas, que não são ainda as desejáveis.
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De salientar como aspetos positivos o facto de ter uma assistente técnica a tempo inteiro, um
assessor do Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela, e dois estágios temporários, na área da
informática, que de alguma forma colaboraram para mitigar as dificuldades de trabalho diário.
Continua a haver dificuldades de execução financeira, que se traduz em atraso nos pagamentos e
requisição de verbas, condicionando a eficácia dos serviços.
As atividades de coordenação do CFMS, como o “V Encontro da Casa das Ciências”, envolvendo 700
professores e diversas universidades, a candidatura ao ERASMUS e a presença em reuniões de trabalho e
em contactos, exigiram deslocações que ainda não foram pagas e representam um acréscimo significativo a
todo o trabalho realizado localmente, mas cuja implementação visou uma maior dinamização do CFMS.
A Câmara Municipal de Guimarães foi uma parceria decisiva e muito presente, tornado possível
muitos dos projetos que se dinamizaram.
Como desafios para o próximo ano letivo, fica a ideia de articular os diferentes projetos e
legislação da tutela, de continuar a impulsionar a comunicação e partilha entre diferentes unidades
orgânicas, executar o plano de formação de forma integradora, procurando potenciar o melhor de cada
unidade orgânica e de cada profissional. Associado aos desafios surgem novas necessidades,
nomeadamente a rentabilização de um assessor pedagógico a tempo inteiro que visa apoiar as unidades
orgânicas, mas carece de suporte e recursos para desenvolver a sua atividade.
No caso particular do trabalho com as lideranças, o projeto ERASMUS será uma oportunidade para
abrir portas e melhorar o trabalho de todos.
A título de finalização fica a seguinte citação: “Saliento ainda que o Centro de Formação Martins
Sarmento (CFMS), durante este ano letivo de 2018/2019, teve um papel preponderante na maneira como
geriu e programou todas as ações de formação, dando resposta às solicitações emanadas dos vários
agrupamentos, assim como criou condições para o surgimento de culturas organizacionais mais ajustadas
às exigências atuais. Foi dado ênfase ao diagnóstico das necessidades formativas da organização educativa
do centro de formação e ainda às necessidades de desenvolvimento profissional dos docentes e não
docentes.”
(In, relatório de reflexão sobre impacto da formação de uma das unidades orgânicas do CFMS)

A Diretora
Manuela Nunes
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Apresentado e aprovado pela comissão pedagógica do CFMS dia 26 de julho de 2018.

Maria Manuela da Silva Gonçalves Nunes
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