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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 2018/2019, à Comissão 

Pedagógica, para apreciação e aprovação. 

 O presente relatório reúne a informação recolhida através dos documentos em vigor e dos dados 

disponibilizados até 15 de julho de 2019. 

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”. 
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2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA  

2.1   FORMAÇÃO PESSOAL DOCENTE   

No presente ano letivo, o CFMS implementou e conclui 10 formações com 18 turmas de 

formação, com ações de formação acreditadas pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação 

Contínua, para pessoal docente, 7 na modalidade de oficina de formação e 11 na modalidade de 

curso de formação, correspondendo a um total de 514 horas de formação1.    

Na ausência de candidatura POCH, não foi possível dinamizar formação suficiente na área 

específica, (nos termos do art.º 9.º do Decreto-Lei 22/2014, de 11 de fevereiro) na maioria dos 

casos. O protocolo com a Casa das Ciências assegurou formação específica para alguns grupos de 

recrutamento. A DGE promoveu a ação de formação E360. O plano de intervenção  da 

Comunidade Intermunicipal do Ave dinamizou as ações na área do Hypatiamat e do 

Empreendedorismo. O coordenador das bibliotecas escolares assegurou mais dois cursos, um para 

professor bibliotecários e outro para docentes de todos os grupos de recrutamento. O protocolo 

com a Autoridade para as condições do Trabalho,  dinamizou uma turma sobre segurança nas 

escolas. O docente em mobilidade no CFAE assegurou 3 turmas de residências pedagógicas. Os 

ciclos de Seminários tiveram o apoio das duas câmaras municipais, de Guimarães e Vizela.  

Quadro síntese nº1: Ações promovidas certificadas pelo CCPFC  

Nº Título Nº de 

formandos 

Modalidade Horas 

430 Hypatiamat – turma 1 15 OF 50 

430 Hypatiamat – turma 2  9 OF 50 

431 E360 – turma 1 9 CF 25 

431 E360 – turma 2 5 CF 25 

431 E360 – turma 3 12 CF 25 

431 E360 – turma 4 5 CF 25 

440 V Encontro Internacional da Casa das 

Ciências 

56/4632 CF 25 

                                                           
1
 Estes valores comparam com o ano anterior, com financiamento, onde houve 33 turmas e 861h de formação.  

2
 56 formandos internos em 463 formandos que pediram a certificação do evento. 
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443 Residências Pedagógicas – turma 1 10 OF 24 

443 Residências Pedagógicas – turma 2 6 OF 24 

443 Residências Pedagógicas – turma 3 13 OF 24 

445 Ciclo de Seminários II (3 turmas) 65 CF 24 

448 Educação para a Segurança e Saúde no 

Trabalho 

10 CF 50 

451 Pedagogia Empreendedora 17 OF 50 

455 A biblioteca Escolar e a implementação de 

projetos de leitura no agrupamento 

16 CF   25 

457 Elogio à Leitura - descodificar para 

promover 

28 CF 18 

459 Centurium –Plataforma de Flexibilidade  10 OF 50 

Totais 286   514 

 

Quer com recurso a formação acreditada, quer com o recurso a Ações de Curta Duração,  apostou-

se no esclarecimento dos temas relacionados com a Autonomia e Flexibilidade Curricular, nomeadamente 

no que diz respeito aos DL 54/2018 e 55/2018. 

Houve ainda uma clara aposta na dinamização e divulgação do projeto Erasmus +: “Líderes em 

Ação” que se materializou em reuniões de preparação, de trabalho, elaboração de produtos divulgação e 

implementação de formação, sobretudo dedicada às lideranças de topo, mas sempre com a preocupação 

de promover a articulação e o trabalho em rede.  

Foi ainda possível disseminar práticas de sala de aula, por exemplo o trabalho cooperativo, bem 

como a planificação de Domínios de Autonomia Curricular (DAC).
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2.2 FORMAÇÃO PESSOAL NÃO DOCENTE  

 

Foram planeadas 2 ações de formação para pessoal não docente, uma turma em parceria com a 

empresa Training Always. Houve quatro turmas E360 dinamizadas em paralelo com os docentes das 

respetivas escolas. Foram certificados 39 formandos, correspondendo no global a 53 horas de formação. 

 

Quadro síntese nº2: Ações promovidas para Não Docentes 

Nº Título Nº de 

formandos 

Modalidade Horas Entidade  

formadora 

431ND E360 (4 turmas) 21 CF 25 CFMS 

124ND Prevenção e Combate a 
Incêndios 

15 UFCD 25 Training  

Always 

 Proteção de dados 3 Sessão 3 ESMS 

Totais 39  53  
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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 22 ações, em diversas Escolas/AE, num total de 69 horas de 

formação. Foram certificados aproximadamente 795 formandos3.  

 

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

 

 

Ações de curta duração (ACD) 

Duração N.º de 

formandos N.º de ações com 

 3 

horas 

 4 

horas 

 5 

horas 

6 horas 

Mediação de conflitos x     32 

Biblioteca e flexibilidade X    49 

Projetos de Flexibilidade e Autonomia 

Curricular 

X    30 

Projeto inter e multidisciplinares X    19 

Educação Inclusiva VM x    39 

A implementação da Educação Inclusiva X    73 

Atividades Laboratoriais com recurso a 

sensores 

X    7 

Educação Inclusiva II – AEVM X    33 

Compromisso com a inclusão – AE Infias X    57 

Oficina de trabalho cooperativo X    52 

Reflexão sobre práticas - AFC X    57 

Bibliotecas – AE Gil Vicente X    16 

Escola Inclusiva – AE V S. Torcato X    25 

Plantas Aromáticas I X    9 

                                                           
3
 Compara com 8 sessões, correspondentes a 30h de ACD’s no ano anterior e 400 formandos certificados. Houve um 

acréscimo significativo deste tipo de certificação.  
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Plantas Aromáticas II X    12 

Sessão de trabalho sobre DAC´s– AE V S.Torc. X    31 

Promoção do desenvolvimento Socio 

emocional em contexto escolar 

X    0 

Avaliação das aprendizagens -  mecanismos 
gerador de retorno e regulação 

X    63 

Proteção de Dados X    23 

Jornadas Históricas   X  20 

Currículo, autonomia e cidadania X    54 

Seminário Líderes em Ação  X   94 

      

  

Total  

  

Horas  - 69h 

  

  

795 
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4. VOLUME DE FORMAÇÃO   

No ano letivo 2018/2019, foram implementadas 18 turmas formação: 18 acreditadas pelo CCPFC 

para pessoal docente, 22 ACDs, 2 ações para não docentes, nas seguintes modalidades:  

 8 Oficinas de formação (CCPFC);   

 11 Cursos de formação (CCPFC);  

 22 ACD’s 

 1  Curso de formação – DGAE- Não docentes 

 1 UFCD – Não docentes (Training Always) 

Se considerarmos o volume total de formação acreditada pelo CCPFC (cursos e oficinas) 

representado no gráfico 1, houve 286 formandos, representando 30% de cobertura dos docentes4. 

Nenhuma unidade ultrapassa metade dos professores em formação, sendo que a Escola Secundária 

Martins Sarmento é a escola com mais formandos. O Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela foi o que 

teve menos professores em formação. 

 

Gráfico 1 - Volume de cursos e oficinas certificados pelo CCPFC por escola. 

 

Segundo o gráfico 2, referente a volume de formação em Ação de Curta Duração (sem ter em conta os 

docentes que repetiram formação), há escolas, como AEVS Torcato que apostaram neste tipo de formação.  

                                                           
4
 Alguns docentes realizaram mais do que uma formação, esta % será inferior. 
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Gráfico 2  Volume de formandos de ACD’s por escola. 

 

Foram realizadas 22 ACD’s com cerca de 795 formandos.   

Realizando uma análise composta de volume de formação entre ACD’s,  cursos e oficinas, houve um 

volume de formação de 8385h5 em cursos e oficinas do CCPFC e  2539 h em ACD’s. Os docentes do 

Agrupamento de Escolas de Vale S. Torcato tiverem em média mais de 15h de formação cada um, seguidos 

pelas Escola Secundária Martins Sarmento, com 13h em média por docente. As restantes escolas possuem 

valores de formação entre as 9h por docente (AE João de Meira e AE Abação) e as 11h por docente (AE Gil 

Vicente, AE Infias e AE Virgínia Moura). O Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela esteve no extremo 

inferior com em média 7h por docente de formação. 

Quando consideramos os valores da Casa das Ciências, as certificações são muitas mais pois correspondem 

a um suplemento de cerca de 407 docentes certificados com 25h. 56 docentes das escolas associadas 

beneficiaram com a realização deste evento na cidade de Guimarães. Para além destes docentes externos 

certificados no V EICC, houve 27 formandos externos em cursos e oficinas e muitos mais em ACD’s.  

 

                                                           
5
 Tendo em conta a certificação do Encontro da Casa das Ciências, o volume global é de 18560h. 
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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 159 = 70,7 

                 

      

Muito Bom  55 = 24,4 

                 

      

Bom  11 = 4,9 

                 

      

Regular  0 = 0 

                 

      

Insuficiente  0 = 0 

 

 

Gráfico 3 - Avaliação média das ações 

 

Foram consideradas todas as ações concluídas e terminado o processo de avaliação até 15 de julho, 

sendo avaliadas muito positivamente, com uma valor médio de 4,7 e nenhum formando a avaliar 

negativamente as formações. Há uma avaliação 100% positiva, em termos de ações de  formação 

certificadas pelo CCPFC. 
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6. AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS  AÇÕES   

Numa primeira abordagem, apresentar-se-ão os resultados dos inquéritos de acompanhamento 

das ações de formação acreditadas pelo Concelho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. As taxas de 

resposta são 100%, uma vez que se realiza monitorização das respostas por formando. Este aspeto será 

analisado em função do relatório externo do CFAE entregue em junho, com base nas decisões da secção 

pedagógica. 

 

Gráfico 4 - Desempenho do centro de formação na informação disponibilizada e qualidade do atendimento. 

 

Gráfico nº6: Aspetos práticos do funcionamento das ações. 
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Gráfico nº7: Desempenho dos formadores 

 

 

 Gráfico nº8: Cumprimento dos objetivos da formação. 
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 Gráfico nº9: Dinâmicas da formação. 

 

 Gráfico nº10 : Contributos das aprendizagens adquiridas.  
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 Gráfico nº11 : Contributos da ação. 

 

 Gráfico nº12 : Importância da continuidade da ação.   

 

Os descritores relacionados com o desempenho do CFAE Martins Sarmento e com os formadores são 

os mais positivos. Por oposição, os indicadores relacionados como impacto da formação e contributos para 

as diferentes dimensões do sistema de ensino, são os que carecem de mais melhoria, apesar de todos os 

dados terem valores acima de 90% de níveis positivos, com exceção da questão da pertinência da 

bibliografia (89% positivos) e impacto na melhoria da motivação dos alunos (89% positivos).   



                                                                    

 

Relatório de avaliação da formação e de atividades  – 2018/2019 

 11 

6.1 AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS  AÇÕES DE CURTA DURAÇÃO – ACD’S.   

Ainda no contexto da avaliação do funcionamento do CFAE e da formação proporcionada, 

elaboraram-se inquéritos a todos os formandos que frequentaram as Ações de Curta Duração.  

Os resultados encontram-se sistematizados nos seguintes gráficos. 

 

Gráfico n.º 15 - Condições de desenvolvimento das ACD’s. 
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Gráfico n.º 14  - Impacte das ACD’s. 

 

Gráfico n.º16 - Avaliação global das ACD’s. 

 

 

 



                                                                    

 

Relatório de avaliação da formação e de atividades  – 2018/2019 

 13 

6.2 DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Ainda no contexto da avaliação do funcionamento dos dados recolhidos foram sistematizadas as seguintes 

ideias, a ter em consideração no futuro: 

 

 As ACD’s, pelo seu limitado tempo, produzem  impactos na ação pedagógica mais reduzidos ou 

que não se aplicam em alguns casos.  

 O cronograma deve ser ajustado em função do serviço distribuído na escola.  

 O cronograma deve ser mais alargado, permitindo a aplicação das aprendizagens em contexto 

sala de aula com os alunos. 

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

Em termos de avaliação de impacte das formações, a secção vai organizar o trabalho de análise dos 

inquéritos da formação, aplicar nos mesmos moldes que a avaliação externa utilizou.  Neste sentido, em 

algumas formações foram elaboradas perguntas diferenciadoras que permitem agora uma reflexão e 

abordagem de seguimento.  

De forma a tornar a implementação do plano de formação mais participada e partilhada, 

implementou-se o envio de newsletters do CFAE que permitiram o seguimento da formação pela 

comunidade educativa e alguma partilha de recursos ou produtos das formações.  

Experimentaram-se vários modelos e aumento do impacte, entre eles: 

 O trabalho com lideranças das escolas: 

o O projeto Erasmus Líderes em Ação que procurou melhorar a comunicação entre 

lideranças das oito escolas associadas e a apropriação de estratégias organizacionais 

(documento 7 cenários de melhoria), pedagógicas e profissionais a partir de visitas 

ao estrangeiro. A publicação do livro “Trilhos para fazer escola” e o sítio do projeto 

divulgaram e sistematizaram o trabalho deste projeto, ainda em implementação, 

mas já com algumas medidas no terreno, nomeadamente a apresentação do projeto 

no VI Encontro Casa das Ciências, em Lisboa e a participação na dinamização de um 

workshop promovido pela Agência Nacional também  em Lisboa, durante o mês de 

julho.  

o Visitas de estudo pedagógicas – no seguimento do projeto Líderes em Ação e das 

atividades de promoção da AFC, visitaram-se escolas de Paredes – AE Cristelo e das 

Aves – Escola da Ponte, envolvendo vários níveis de lideranças.  

 A partilha entre escolas em situações de formação: 

o Várias ACD’s envolveram professores das oito escolas para promover partilha e 

disseminação – projetos inter e pluridisciplinares, Educação Inclusiva, Trabalho 

Cooperativo, Encontro regional AFC,…. 

o A oficina Residências Pedagógicas juntou formandos das três escolas na 

apresentação e partilha de materiais, nomeadamente DAC’s.  

 O trabalho articulado com a CIM do AVE nomeadamente no âmbito do PIICIE e Plano de 

Ação Estratégica das oito escolas. 

 O apoio e dinamização de atividades relacionadas com AFC, nomeadamente com a ponte 

entre escolas através do representante no CFAE.  
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8. ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO DO CFMS 

Neste ano letivo,  foi desenvolvido trabalho no sentido de dar respostas eficazes para promover ações de 

formação sem fonte de financiamento. Foram desenvolvidas atividades dirigidas a diferentes públicos, com 

parcerias com outras entidades, o que nos permitiu impulsionar o  trabalho em rede; envolvendo todas as 

escolas e procurar dar respostas as necessidades que foram sendo identificadas,  foram  estabelecidos 

protocolos com três novas entidades: Universidade do Porto, CIM do Ave e Casa das Ciências, no sentido de 

financiar a formação. 

Houve a preocupação em desenvolver dinamizar o CFMS e potenciar o desenvolvimento da identidade e o 
sentimento de pertença a este polo de formação.   
Foi estabelecida uma ligação de proximidade com as escolas, a diretora esteve presente nos eventos das 
escolas, sempre que foi convidada. Descentralizou a gestão do centro, as reuniões de trabalho, as ações de 
formação, os ciclos de seminários circularam por todas as escolas associadas. Houve promoção e partilha 
de boas práticas entre escolas, em reuniões, em eventos de formação, na página do centro e através do 
trabalho dinamizado em parceria com o assessor do CFMS, no âmbito do Projeto de Autonomia e 
Flexibilidade Curricular (envio de newsletter para os docentes registados no CFMS). 
 
O Projeto Líderes em Ação, foi além dos objetivos inicialmente traçados. Após a aprovação do projeto, pela 
Agência Nacional, foi criado um logotipo e a página de divulgação do mesmo. Foram assinados protocolos, 
selecionados participantes, elaborado um cronograma de atividades, estruturados os programas das 
mobilidades, feita a preparação dos participantes, realizadas várias reuniões de preparação das 
mobilidades. Durante as visitas, o CFMS acompanhou sempre os participantes, a diretora esteve presente 
em duas visitas e o assessor do CFMS esteve presente nas outras duas. Posteriormente houve reuniões de 
análise e seleção das ideias a trabalhar pelas escolas associadas, foram implementados micro-projetos de 
validação no terreno dos conceitos a trabalhar. Esta informação foi partilhada em reunião da comissão 
pedagógica e foi organizado um workshop para partilhar estas práticas junto de toda a comunidade 
educativa, dia 3 de julho.  
A bolsa de avaliadores externos foi sido gerida de forma a assegurar a observação de aulas solicitadas. 
Foram recolhidas informações junto das direções das escolas associadas para organizar todos os 
procedimentos definidos no âmbito da Avaliação Externa de Desempenho Docente.  Foram diligenciados 
procedimentos para assegurar 68 processos de observação de aulas, até final do presente ano letivo. 

Foram  estabelecidos protocolos com três novas entidades, Universidade do Porto, CIM do Ave e Casa das 

Ciências, no sentido de viabilizar as necessidades de formação identificadas. 
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9. RELATÓRIO DE CONTAS  

Por falta de dados dos serviços administrativos, foi impossível apresentar um relatório de contas com todos 

os dados.  

 Quadro síntese nº5: Resumo das rubricas aprovadas POCH. 

Rubrica 
Aprovado 

Candidatura 

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 € 

  
  

Quadro síntese nº5: Resumo das receitas efetivas 

Receitas 

2017 2018 2019 

2784,95€ -POCH 3.287,42€ -POCH 

600,00 € - CMG 
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Quadro síntese nº6: Resumo das despesas. 

Despesas Valor Pago 

em 2017 

Valor Pago 

em 2018 

Valor Pago 

em 2019 

Valor 

faturado 

(não pago) 

Valor em 

dívida 

Proveniênci

a das 

Receitas 

Observações 

Plataforma do CFMS  1620,00 €    POCH  

Material de Escritório  54,50 €    POCH  

Material Multimédia- PCs      ESMS  

Material Multimédia- 

Impressora 

     ESMS  

Formadores  2759,75€     POCH  

Encargos com 

Destinatários – subsídios 

alimentação 

     POCH  

Encargos com 

Destinatários -seguros 

 195,69 €    POCH  

Encargos com Protocolos 

(SINASE) 

    230,00 POCH  

Encargos com Protocolos 

(Avaliação -UM) 

    3000, 00€ POCH  

Deslocações + ajudas de 

custo e presentes aos 

convidados (formadores) 

 500,00€    CMG Sobram 

100,00 

Deslocações + ajudas de 

custo (diretora) 

   ? ?   

Recursos humanos (RH) -

Diretora 

27 901,84 € 17.959,20 € 

+ encargos 

   OE / POCH  

Recursos humanos (RH)- 

Técnica 

8 606,89 € 5.962,00 € 

+ encargos 

   OE / POCH  

Requisição de cheques  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 

avaliação externa obrigou a uma gestão de tarefas muito exigente, por outro lado, a implementação do 

projeto Líderes em ação, as mobilidades realizadas, a organização do seminário final, com a publicação do 

livro “Trilhos para fazer Escola”,  exigiu um esforço adicional de trabalho no sentido de promover o CFMS 

junto da comunidade. 

 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.  

Foi iniciado o processo de monitorização do impacto da formação, conjuntamente com a secção de 

formação, que vai ter continuidade no próximo ano, em moldes similares ao que foi desenvolvido pela 

avaliação externa.   

Continua a haver dificuldades de execução financeira, que ainda não foram operacionalizadas, o 

que se traduz em atraso nos pagamentos de ajudas de custo e de transportes à diretora e aquisição de 

material informático para o melhor funcionamento do CFMS. 

A Câmara Municipal de Guimarães  e de Vizela foram duas parcerias decisivas e muito presentes, 

tornado possível muitos dos projetos que se dinamizaram. 

Como desafios para o próximo ano letivo, fica a  ideia de avançar para  a formação à distância e 

lançar um “Erasmus Nacional”, articulando os diferentes projetos e a legislação da tutela, continuando 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.  

 

 

A Diretora 

Manuela Nunes 

 

Apresentado e aprovado pela comissão pedagógica do CFMS dia 23 de julho de 2019. 


