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1. Introdução 

 

Nos termos dos artº 31º e 33º, alínea d) do Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, ao Conselho Pedagógico 

compete elaborar e provar o plano de formação e atualização dos professores que oriente a sua formação 

contínua. Assim, considerando que nem sempre o Centro de Formação da Associação de Escolas do Litoral 

Alentejano tem tido financiamento para promover a formação que as escolas, e esta em concreto, necessitam e 

que a operacionalização de planos mais ambiciosos dinamizados internamente exigem igualmente recursos 

financeiros que a escola não tem, há que desenhar um plano inscrito numa lógica de desenvolvimento 

profissional dos professores e de melhoria da escola que responda, dentro do possível, às prioridades, objetivos 

e metas definidos no PEE 2019/2022 e, neste caso, para o biénio 19/21.  

Assim, embora a formação acreditada pelo Conselho Cientifico da Formação de Professores seja fundamental 

para a evolução na carreira docente e, por isso, tem que estar presente neste Plano de Formação, acreditamos 

que é possível contribuir internamente para o desenvolvimento profissional dos docentes, com impactos reais no 

sucesso dos alunos, fomentando um modelo formativo baseado na partilha de conhecimento e de experiencias 

pedagógicas perante problemas reais da prática lectiva. 

Nesse contexto, é fundamental, por um lado, valorizar os recursos disponíveis que as escolas possuem e que 

tantas vezes passam despercebidos - os professores, profissionais capazes de se formarem num espaço 

privilegiado que são as escolas – espaço educativo onde também eles aprendem. Por outro lado, é 

imprescindível explorar outras possibilidades de formação, designadamente outras entidades formadoras, 

designadamente universidades, e estabelecer as parcerias necessárias para dinamizar externa e internamente a 

formação que os docentes necessitam para o desenvolvimento do nosso projeto educativo sobre temáticas de 

interesse da escola mas com custos mínimos suportáveis. Importa, pois, adotar uma estratégia de formação 

centrada na escola e nos professores que permita a construção de um dispositivo de formação que, otimizando 

as potencialidades formativas da escola, contribua para mudar a ação individual dos professores e o modo de 

pensar essa acção, dando resposta aos reais problemas da escola.  

A investigação tem mostrado que a melhoria da escola depende sobretudo da evolução individual e coletiva dos 

seus professores, pelo que é necessário multiplicar as oportunidades de desenvolvimento profissional e de 

aprendizagem colectiva incentivando à partilha de experiencias, colocando os saberes profissionais à disposição 

dos pares, abrindo espaço para uma reflexão conjunta sobre as práticas letivas neste modelo de ensino. Este 

modelo de “reflexão partilhada da prática lectiva”, enquanto modelo promoveu o trabalho colaborativo entre 

docentes foi iniciado no ano transato e foi considerado pelas estruturas pedagógicas como bastante positivo. 

  

2. Ojetivo estratégico da escola 
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No que se refere à formação docente, o objetivo estratégico da escola no biénio 19/21 decorre daquelas que 

constituem as prioridades da escola para o triénio 2019/2022 subsumidos no PEE. Tal como o PEE o refere, os 

desafios que se colocam à escola assentam no desenvolvimento de três vetores/pilares estratégicos seguintes: 

 

E1- Ensino aprendizagem orientado para o sucesso 

E2- Lideranças e gestão eficazes 

E3- Imagem da Escola e Garantia da Qualidade da Educação 

A partir destes eixos estão definidas as prioridades da escola, que configuram também o Plano Estratégico para 

o Sucesso Escolar, os objetivos e as metas a alcançar em cada ano escolar.  

Importa, por isso, conjugar esforços coletivos, implementar medidas, atuando nos diversos níveis e domínios, 

designadamente ao nível da melhoria profissional dos docentes para alcançar melhores patamares de sucesso 

ao nível dos resultados sociais, académicos e profissionais e que são os seguintes: 

✓ O aumento da taxa de conclusão modular,  

✓ O aumento da taxa de conclusão dos cursos; 

✓ A diminuição da taxa de abandono escolar; 

✓ A melhoria da assiduidade dos alunos; 

✓  A melhoria de atitudes e comportamentos de cidadania dos alunos, promovendo um ambiente seguro, 

tranquilo e disciplinado, propício à realização das aprendizagens significativas. 

✓ Aperfeiçoar práticas pedagógicas, diferenciando nos métodos e nas técnicas de ensino, adequando-as aos 

perfis de alunos que frequentam a escola. 

 

 

3. Práticas de ensino e aprendizagem 

Enquadradas por uma tipologia de ensino assente na estrutura modular e pelo desenvolvimento de 

aprendizagens no respeito pelo ritmo individual do aluno e estilo de aprendizagem, as práticas de ensino e 

aprendizagem devem ser capazes, potencialmente, de permitir alcançar aquelas metas de aprendizagem e 

implicam que os professores privilegiem estratégias educativas que, de forma comprovada, tenham revelado 

impacto na melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares. É precisamente na adequação de práticas 

letivas ao perfil de alunos que frequentam os cursos profissionais nesta escola que reside as dificuldades 

manifestadas pelos docentes. Isto supõe, portanto, que a estratégia de formação seja orientada para a reflexão 

partilhada e para a implementação de práticas eficazes de sala de aula, incluindo as práticas de avaliação e de 

gestão da própria aula. Há, por isso, que preparar os docentes para que o seu trabalho pedagógico assente na 

organização do ensino aprendizagem em diferenciação pedagógica, para a adoção de métodos e técnicas de 
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ensino que fomentem o trabalho de projeto, a resolução de problemas, a pesquisa e a pequena investigação 

orientada, valorizem os trabalhos práticos, laboratoriais e a experimentação.  

Assim, a prática letiva, o planeamento da ação educativa e o reforço das lideranças intermédias, enquanto 

estruturas que trabalham diretamente com os docentes no apoio e supervisão do trabalho desenvolvido, 

constituem os domínios em que precisamos atuar e em que a formação docente deve estar orientada.  

4. Identificação das necessidades de formação dos professores, considerando as práticas selecionadas 

 

Considerando o ponto anterior, o projeto educativo e os planos plurianual e anuais de atividades, as 

necessidades de formação dos professores centram-se, neste biénio, essencialmente em duas grandes 

preocupações pedagógicas da escola, cuja formação docente nas prioridades em causa julgamos poderem vir a 

contribuir para a melhoria da gestão do processo ensino-aprendizagem com eventual impacto positivo nos 

resultados, nomeadamente: 

 

i) Ao nível da melhoria dos comportamentos e das competências sociais dos alunos e da melhoria do clima 

de aprendizagem e da própria gestão da sala de aula; 

ii) Ao nível do planeamento do currículo, da organização do ensino e das aprendizagens e da prática letiva; 

 

 

5. Resultados esperados 

Os resultados esperados abrangem três dimensões: por um lado, espera-se que os professores adquiram ou 

aprofundem saberes e competências relativamente às áreas de formação identificadas no ponto anterior; em 

segundo lugar, com a supervisão dos coordenadores de departamento curricular, que os professores introduzam 

progressivamente práticas relacionadas com as competências adquiridas; finalmente, embora a relação entre as 

mudanças nas práticas docentes e a melhoria das aprendizagens e dos resultados escolares dos alunos nem 

sempre seja linear, que haja aproximação dos resultados escolares às metas identificadas no projeto educativo/ 

Quadro de referencia dos objetivos e metas da escola e plano anual de atividades da escola.  

 

6.  Estratégia de formação dos professores 

 

Tal como registado nos pontos anteriores, a estratégia de formação assenta nos recursos do Centro de 

Formação ao qual estamos associados e nos recursos e no conhecimento disponíveis na escola.  

Assim, os professores da EPDRG podem usufruir de um conjunto vasto de ações constante do plano de ações 

de formação proporcionadas pelo CFAEAL 2019/2020 e que esta escola ajudou a construir, para as quais se 

aguarda financiamento para serem operacionalizadas, e que se realizarão distribuídas pelas diversas escolas da 

associação de escolas (Anexo I).  
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No ano letivo 2020/2021, outro plano será construído e divulgado junto da comunidade escolar, e contemplará 

sempre propostas formativas que terão a ver com as prioridades da escola com vista à melhoria das práticas 

profissionais com impacto nos resultados e no sucesso educativo dos alunos.  

Para além daquelas ações que irão ser desenvolvidas na nossa escola, os docentes podem inscrever-se, 

consoante as temáticas de interesse e grupos disciplinares, nas restantes ações que se realizarão noutras 

localidades. 

Trata-se de um plano de formação aberto e por isso, outras ações, possam ainda vir a ser integradas, no 

entanto, as propostas de formação docente a desenvolver na EPDRG, para já e previstas para o ano 2019/2020, 

serão as seguintes: 

 

PRIORIDADE - Melhoria dos comportamentos e das competências sociais dos alunos e da melhoria do clima de 

aprendizagem; 

 

AÇÃO A DESENVOLVER ENTIDADE 

RESPONSÁVEL/DINAMIZADOR(ES) 

DURAÇÃO LOCAL DATA 

AÇÃO nº 7- Educação para a 

Cidadania: do enquadramento 

às práticas 

(Ação Acreditada) 

Cristina Roldão 

Amélia Joaquim 

60 h (30 

hP.+30 

Auto) 

EPDRG A definir 

Reflexão sobre Código de Ética 

e de Conduta dos Alunos da 

EPDRG 

Coodª DTs e DTs  ESCOLA Ao longo 

do ano 

Reflexão sobre Código de Ética 

e de Conduta dos 

Trabalhadores da EPDRG 

Docentes e Não docentes  ESCOLA Ao longo 

do ano 

O papel da CPCJ CPCJ, Coodª DTs 1  h 

 

ESCOLA A definir 

Outras ações a incluir no ano 

2020/2021 

……    
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PRIORIDADE - Planeamento do currículo, organização do ensino e das aprendizagens e da prática letiva 

 

 

AÇÃO ENTIDADE 

RESPONSÁVEL/ 

DINAMIZADOR(ES) 

DURAÇÃO LOCAL DATA 

Ação nº 7- Aprendizagem com 

sentido em projetos integrados 

(Ação Acreditada) 

Mª da Luz Correia 25 h ESCOLA A definir 

Reflexão partilhada da prática 

lectiva - um modelo de aulas 

observadas 

Professores da EPDRG  ESCOLA Ao longo 

dos anos 

Outras ações a incluir no ano 2020/2021 …….    

 

PRIORIDADE – Cidadania e Desenvolvimento 

 

 

AÇÃO ENTIDADE 

RESPONSÁVEL/DINAMIZA

DOR(ES) 

DURAÇÃO LOCAL DATA 

Primeiros Socorros e Socorrismo Bombeiros Voluntários de 

Grândola 

 ESCOLA A definir 

Outras ações a incluir no ano 2020/2021 …..    

 

Para além destas ações, a EPDRG irá estabelecer um protocolo com o IP Beja no sentido de permitir aos 

docentes da EPDRG a frequência de ações de formação naquele Instituto Superior. 

 

7. Implementação das inovações em contexto de ensino e aprendizagem 

 

A implementação de saberes e competências adquiridos no processo de formação é desenvolvida pelos 

coordenadores de departamento curricular, em articulação com os professores do departamento. 

 

8. Divulgação da Formação  

 

Os planos de formação são anualmente aprovados em Conselho Pedagógico e no Conselho de Diretores do 

CFGAEAL e divulgados na escola, utilizando os diferentes suportes. Os departamentos curriculares 

desempenham um importante papel quer no levantamento das necessidades formativas e apresentação de 
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propostas para o Plano de Formação Docente da Escola, quer depois na divulgação junto dos seus pares das 

ações a realizar anualmente, recolhendo as respectivas inscrições e encaminhando-as para a direcção e para a 

representante da Secção de Formação do CFAEAL. 

 

9. Avaliação do processo de implementação e definição de novas necessidades de melhoria  

A execução, acompanhamento e avaliação do plano de formação é da responsabilidade dos coordenadores de 

departamento curricular. 

O acompanhamento e monitorização têm como indicadores: 

a) As ações estão a surtir os efeitos desejados? Os resultados previstos estão a ser alcançados? 

b) No caso de afastamento em relação aos resultados previstos, a que se deve o insucesso? O que é 

necessário modificar para os alcançar? 
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Grândola, 24 de Novembro de 2019 

Maria Amélia Feio 
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