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INTRODUÇÃO
Tal como se encontra preconizado no seu Projeto Educativo, a principal missão da Escola
Secundária São Pedro é a de promover o Sucesso Pleno de todos e de cada um dos seus alunos,
assumindo uma aposta clara na qualidade e na excelência do serviço educativo prestado. Para
que esta missão seja cumprida é necessário que o “Plano de Formação e Atualização do Pessoal
Docente e Não Docente” seja um contributo para a melhoria do desempenho destes mesmos
agentes.
Tendo presente que a formação contínua é fundamental para a atualização, o aperfeiçoamento
e o aprofundamento dos conhecimentos e competências profissionais, o Plano de Formação que
agora se apresenta pretende definir as linhas gerais para a formação de todos os elementos
educativos, em função dos objetivos definidos nos documentos estruturantes e orientadores da
Escola, as prioridades estabelecidas na lei e que, ao mesmo tempo, esteja adequado às reais
necessidades de formação dos funcionários da Escola. O modo de operacionalizar esta formação
espera-se que seja feito através da frequência das ações que aqui se apresentam, muitas das
quais serão dinamizadas pelos vários parceiros da Escola, com especial destaque para o Centro
de Formação de Associação de Escolas de Vila Real.
O Plano de Formação para o pessoal docente teve em conta as áreas consideradas
prioritárias, como é estabelecido no Despacho n.º 779/2019. Assim é possível verificar a proposta
de ações que incidem sobre: Autonomia e Flexibilidade Curricular - na promoção do sucesso
escolar; no currículo dos ensinos básico e secundário, os princípios orientadores da sua conceção,
operacionalização e avaliação das aprendizagens, nos termos do Decreto -Lei n.º 55/2018, de 6 de
julho e Escola Inclusiva - no regime jurídico da educação inclusiva, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
54/2018, de 6 de julho. Mais, procurando a Escola Secundária São Pedro ser uma escola moderna
e inovadora, também se apresentam ações de forma a fomentar uma cultura de participação e
de interação com o meio envolvente, nomeadamente a proposta de dinamização de umas
jornadas escolares que se configurem como um momento marcante do início do ano letivo e
mobilizador de todas as sinergias dos professores enquanto agentes potenciadores de uma escola
de sucesso pleno.
O Plano de Formação para o pessoal não docente procura proporcionar formação que esteja
ao serviço da qualidade e das necessidades diagnosticadas, oferecendo um plano
diversificado nas temáticas a trabalhar.
O quadro de todas as ações agora apresentado poderá sofrer reajustamentos dependentes de
alterações da legislação e/ou dos documentos orientadores da vida escolar, assim como das
necessidades e oportunidades que eventualmente poderão surgir ao longo da sua implementação.
Ao longo do período de vigência deste documento, deve ser levada a cabo a
avaliação/monitorização da implementação e do grau de satisfação com a execução do mesmo, de
forma a poder-se reorientar, caso seja necessário, o plano das ações que agora nos propomos
desenvolver.
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PROPOSTAS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO – PESSOAL DOCENTE

Entidade Formadora/Formador

Formação

Destinatários

Modalidade da
Ação

CFAE Vila Real/ Paula Cardoso
e Sónia Nogueira

Autores Clássicos –
Metodologias para
alunos do século XXI

Docentes de
Português

Curso de Formação

Novembro 2019

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário

Oficina de
Formação

A definir

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário
Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário

Curso de Formação

CFAE Vila Real

Avaliação nos ensinos
básico e secundário:
como avaliar para o
sucesso educativo?

Calendarização

A definir
CFAE Vila Real

Colaboração e
Inovação com projetos
eTwinning

CFAE Vila Real

Para o
Desenvolvimento de
uma Escola Inclusiva

CFAE Vila Real

Programa “Trilhos”

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário

DGE

Laboratórios de
Aprendizagem: Criar
e Implementar
Cenários de
Aprendizagem Ativa

Par pedagógico
de professores
do 3.º Ciclo ou
do Ensino
Secundário

Curso de Formação

A definir

Oficina de
Formação

A definir

Oficina de
Formação

Novembro 2019
a maio 2020

2

JORNADAS PEDAGÓGICAS “PARA UMA ESCOLA DE SUCESSO PLENO”

Entidade Formadora/Formador

Formação

Destinatários

Modalidade da
Ação

Calendarização

CFAE Vila Real

Como avaliar para o
sucesso educativo?

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário

Ação de Curta
Duração

Setembro 2020

CFAE Vila Real

Os Domínios de
Autonomia Curricular
(DAC) - alguns
processos de
operacionalização

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário

Ação de Curta
Duração

Setembro 2020

CFAE Vila Real

A Educação Inclusiva.
Como integrar todos
na escola do séc. XXI

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário

Ação de Curta
Duração

Setembro 2020

CFAE Vila Real

Workshops
direcionados para os
Departamentos
Curriculares

Professores do
3.º Ciclo e do
Ensino
Secundário por
Departamento

Ação de Curta
Duração

Setembro 2020
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PROPOSTAS DE AÇÕES DE FORMAÇÃO – PESSOAL NÃO DOCENTE

Entidade Formadora/Formador

Formação

Destinatários

Modalidade da
Ação

Calendarização

Equipa de Saúde Escolar da
Unidade de Cuidados na
Comunidade Vila Real I

Formação em
Primeiros Socorros e
Suporte Básico de
Vida

Pessoal não
docente

WorkShop

Dezembro 2019

Equipa de Saúde Escolar da
Unidade de Cuidados na
Comunidade Vila Real I

Participação no VII
Fórum de
Manipuladores de
Alimentos

Pessoal não
docente

WorkShop

A definir

Equipa de Saúde Escolar da
Unidade de Cuidados na
Comunidade Vila Real I

Formação específica
Diabetes S. Pedro

Pessoal não
docente

Ação de Curta
Duração

Outubro 2019

A definir

Formação no âmbito
das relações
interpessoais e gestão
de conflitos

Pessoal não
docente

Ação de Curta
Duração

A definir

A definir

Formação específica
de apoio ao uso de
software para a
Administração Escolar

Pessoal não
docente

Ação de Formação

A definir

DGE

Formação no domínio
da Psicologia

Psicóloga da
Escola

e-learning

A definir

4

