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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre.” 
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  Introdução: ----   
 

 Estamos a construir este Plano de Formação numa época de profunda 

mudança. Mudança de todos os paradigmas até então considerados como únicos, 

essenciais ou incontornáveis. Tudo mudou com a propagação de uma pandemia 

ameaçadora que levou as escolas a uma reconstrução e reconfiguração em tempo 

record. Sem aviso prévio, sem estudos, em orientações, as escolas reinventaram-se e 

transformaram todas as suas práticas presenciais em práticas à distância e a 

tecnologia teve, nesta mudança, um papel fulcral. Nunca a internet, os computadores, 

os telemóveis ou tablets foram tão usados para o ensino e aprendizagem e até os 

mais resistentes aderiram em massa a esta nova realidade.  

 Nesta época em que experimentamos o melhor caminho, em que programamos 

um novo ano com vários cenários possíveis, urge também pensar e iniciar o nosso 

plano de formação para o próximo biénio. Será, certamente, um plano em que se 

pretenda satisfazer as necessidades impostas pelos novos ritmos das escolas, um 

plano voltado para a tecnologia, ferramentas e competências digitais, ensino à 

distância, mas que alie a tudo isto as áreas científicas de cada grupo disciplinar, a 

cidadania, a flexibilidade curricular, a educação sexual e para a saúde.  

 Este nosso plano pretende ser um documento dinâmico, aberto e em constante 

atualização conforme o surgimento das necessidades e oportunidades. Pretende 

também ser um espelho das sugestões dos vários grupos disciplinares e um recurso 

que apoie e sustente a necessária atualização e formação do pessoal docente e não 

docente do nosso agrupamento.   

 A escola como centro de vida educativa constrói a sua autonomia a partir da 

natureza do contexto da comunidade em que está inserida, identifica os seus 

problemas e necessidades, as suas potencialidades e metas a atingir. Toda a prática 

educativa pode e deve contribuir para se alcançar um mundo melhor, baseada na 

ideia de que o uso e expansão do conhecimento podem contribuir para a organização 

de uma sociedade educativa, uma sociedade de conhecimento, em suma uma 
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sociedade atualizada. A escola, seguindo todas as orientações emanadas na 

legislação atual tem, no seu percurso anual, a preocupação de resolver as carências 

ao nível de formação da sua comunidade educativa, procurando ir ao encontro da 

resposta adequada às suas necessidades e ao encontro da resolução dos problemas 

identificados no Projeto Educativo do Agrupamento - PEA.  

 O Plano de Formação contempla um conjunto de ações ou propostas de ações 

(Formais e não Formais), tendo por base o contexto de desempenho profissional e a 

necessidade de investir em áreas consideradas prioritárias e de grande relevância 

para a escola e para os docentes, procurando a melhoria da qualidade de vida 

escolar, a promoção da igualdade de sucesso escolar, colocando-se ao serviço de 

toda a comunidade educativa e procurando a eficácia do sistema educativo. 

 O Plano de Formação do Agrupamento, tendo em atenção o novo Regime 

Jurídico da Formação Contínua (RJFC), o levantamento e apuramento dos 

Interesses/Necessidades, e ainda os problemas identificados no próprio Projeto 

Educativo do Agrupamento, apresenta uma lista de ações de formação para os anos 

de 2020/2021 e 2021/2022 e, apesar da sua natureza bianual, será, sempre que 

oportuno, monitorizado e atualizado, procurando assim uma adaptabilidade real e 

exequível. 
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Caraterização do Potencial Formativo do Agrupamento------- 
 

 O Agrupamento de Escolas Dr. Machado de Matos possui docentes com 

certificação de formadores em diversificadas áreas e domínios, nomeadamente: 

• A07 Biologia 

• A10 Ciências da Natureza/Ciências Naturais 

• A49 Secretariado 

• A56 Técnicas de Laboratório 

• B01 Administração Educacional 

• B17 Educação e Valores 

• C03 Concepção e Organização de Projetos Educativos 

• C05 Didáticas Específicas – História 

• C05 Didáticas Específicas (Inglês e Alemão) 

• C05 Didáticas Específicas (Ciências Naturais) 

• C09 Práticas de aconselhamento e orientação 

• C15 Tecnologias Educativas (Informática/Aplicação da Informática) 

• C22 Práticas de Administração Escolar 

• D06 Relações Humanas 

• D08 Educação Ambiental 

• D13 Educação para a Cidadania 

• B06 Educação Especial 

• Karaté 

• Avaliação; 

• Educação e Desenvolvimento; 

• Educação Visual e Educação Tecnológica; 
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Síntese de docentes com certificado de registo de Formação: 

Nome Grupo de 

recrutamento 

Áreas e domínios  

Carlos Augusto Fonseca Pereira 

Guimarães 

110 B01 Administração Educacional 

António José Lopes Afonso 230 A10 Ciências da Natureza /Ciências Naturais 

C05 Didáticas Específicas (Ciências Naturais) 

Maria Manuela Melo Simões 240  

 

Cristina Maria de Sousa Garcia 

Queirós 

330 B17 Educação e Valores 

C03 Concepção e Organização de Projetos 

Educativos 

C05 Didáticas Específicas (Inglês e Alemão) 

D06 Relações Humanas 

D13 Educação para a Cidadania 

José Carlos Marques 420 Karaté 

Maria Anunciação Resende da 

Rocha 

520 PPES 

Jorge Rodriguez Lima 520 A07 Biologia 

A10 Ciências da Natureza / Ciências Naturais 

A56 Técnicas de laboratório 

Mara Cristiana de Abreu Machado 510 A56 Técnicas de Laboratório 

D08 Educação Ambiental 

David Pinto Teixeira 550 C15-Tecnologias Educativas 

Maria Helena Almeida Pinto 550 C15-Tecnologias Educativas 

(Informática/Aplicação da Informática) 

Clara Maria de Freitas Sampaio 910  

 

Zaida Freitas dos Santos Silva Psicóloga C09 Práticas de aconselhamento e 

orientação 
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 Identificação de Problemas / Necessidades - 
 

 De um modo geral, são diversos os problemas que poderão ser solucionados com 

recurso à formação contínua: os abordados no Projeto Educativo do Agrupamento; os 

de natureza organizacional; os do âmbito científico-didático de cada grupo de 

recrutamento; os resultantes de alterações de orientações curriculares; os 

desencadeados por opções conjunturais determinadas pela tutela; os que provêm da 

implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC); as fragilidades 

detetadas no âmbito do Plano de Ação Estratégica de Promoção da Qualidade das 

Aprendizagens; os que resultam de alterações do conteúdo funcional da profissão 

docente; os relacionados com alterações do conteúdo funcional de psicólogos, 

coordenadores técnicos, assistentes técnicos e assistentes operacionais, entre outros. 

 O Plano de Formação do Agrupamento é o resultado de uma reflexão sobre 

questões relacionadas com o funcionamento da escola e com os desafios que se 

colocam a toda a comunidade educativa. Desta forma, para que se pudesse proceder 

ao diagnóstico e levantamento das necessidades formativas foram consultados o 

Projeto Educativo do Agrupamento e o Plano de Ação Estratégica de Promoção do 

Sucesso Escolar em vigor, e auscultados os vários intervenientes da comunidade 

escolar. Tivemos também em consideração as sugestões vindas dos vários 

Subdepartamentos que constituem este Agrupamento as quais aparecem elencadas 

de seguida.  

 Assim, a natureza dos problemas/necessidades formativas identificadas 

relacionam-se com:  

• metodologia para o ensino à distância; 

• as competências digitais; 

• as ferramentas de apoio ao ensino à distância 

• a melhoria dos resultados escolares; 

•  o desenvolvimento da capacidade de compreensão e expressão oral; 
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• o desenvolvimento de capacidades nas várias áreas curriculares; 

•  o desenvolvimento e valorização do aluno do ponto de vista social e afetivo; 

• a flexibilidade curricular; 

• e a escola inclusiva.  

 

Com a elaboração deste plano pretende-se: 

➢ Atingir uma maior eficácia nas diversas escolas do agrupamento, com formação 

centrada na escola e nos seus alunos, tornando-a mais atual, mais pertinente e 

mais realista; 

➢ Continuar a melhorar o sucesso escolar; 

➢ Continuar a melhorar o desempenho profissional, traduzindo mais e melhor 

aprendizagem, ensino e educação; 

➢ A promoção de uma escola que ensina/orienta e aprende; 

➢ Direcionar a formação para o contexto atual, adaptando-se ao aluno e à 

comunidade escolar; 

➢ Acompanhar toda a evolução e exigências de uma época de inovação 

pedagógica, fomentando uma cultura de atualização, crescimento e eficácia; 

➢ Proporcionar um crescimento pessoal e profissional de uma forma motivadora, 

ativa e actual; 

➢ Proporcionar a formação de cidadãos livres, responsáveis e autónomos, capazes 

de lidar com a diversidade escolar. 

➢ Alcançar uma melhoria do desempenho profissional e da qualidade das 

aprendizagens; 

➢ Contribuir para a melhoria dos serviços prestados à comunidade educativa; 

➢ Proporcionar formação que contribua para a progressão na carreira e para a 

Avaliação do Desempenho Docente e Não Docente. 
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Propostas de áreas de formação para Pessoal Docente (PD): 
 

 

 

 
Ouvidos os vários subdepartamentos e departamentos, após solicitação dessa 

auscultação pela Coordenadora da Formação em sede de Conselho Pedagógico, 

foram feitas as seguintes sugestões que serão levadas ao Centro de Formação 

Sousa Nascente para a elaboração do novo plano de formação do CFAE SN do qual 

o nosso agrupamento é membro.  

 
Departamento da Educação Pré-Escolar: 
 
• Ação de Formação: “Oficina de Projetos em Jardim de Infância” (Formadora 

Joana Sara Ferraz da Cruz); 

• Formação de Primeiros Socorros; 

• Formação de Ciências Experimentais; 

• Formação de expressão dramática: “Para além da canção” (Formador Rui Bessa). 

 
 

Departamento do Primeiro Ciclo: 

 

• Ações baseadas na Educação Artística (Artes Visuais , Expressão 

Dramática/Teatro, Dança e Música); 

• Ferramentas de apoio ao E@D; 

• Avaliação Formativa/Pedagógica - vertente prática; 

• Práticas de Avaliação Formativa - instrumentos; 

• As ferramentas de e-learning e sua utilização em ensino à distância; 

• Ferramentas digitais na leitura e na escrita; 

• Educação Artística – técnicas, estratégias e metodologias; 

• Gestão do tempo na realização das tarefas; 

• Ferramentas TIC – Domínio Excel; 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_artes_visuais.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_teatro.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_teatro.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_danca.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/1_ciclo/1c_musica.pdf
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• Programação; 

• Atividades lúdicas e didáticas no domínio da Educação Física; 

• Metodologias e planeamento de projetos no âmbito da DAC – Domínios de 

Autonomia Curricular. Docente (PD 

Monitorização do Plano: 
Departamento de Línguas 

• Formação sobre a plataforma Teams - explorar potencialidades; 

• Como trabalhar a oralidade e escrita na aula de Língua; 

• Aprender Inglês de forma lúdica; 

• Utilização das novas tecnologias na aprendizagem da língua; 

• Formação em plataformas digitais online - explorar potencialidades; 

• Leitura - estratégias para motivar os alunos para a leitura; 

• Escrita - estratégias para motivar os alunos para a leitura; 

• Blended learning; 

• Assessment in blended learning; 

• Promoting/assessing 21st century skills; 

• Project-based learning; 

• Differentiated pedagogy. 

 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

 

• Formação relativa às boas práticas do uso da voz  

• Formação sobre o património local 
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Propostas de áreas de formação para Pessoal Não Docente (PD): 
 

 

 

Departamento de Matemática e Ciências Experimentais 

Os docentes do departamento propuseram frequentar as ações já divulgadas no 

plano de formação do CFAE SN. 

 

 

Departamento de Expressões 

• GRUPOS 240 e 600 - SKETCHUP adaptado ao ensino de EV (Geometria 3D)  

                                  -Escultura e cerâmica 

• GRUPO 910- Ensino Inclusivo e ensino à distância; 

• GRUPO 250 - A Educação Musical e o ensino à distância. 

• GRUPO 260: -Criação de conteúdos no ensino à distância (aulas síncronas e 

assíncronas); Avaliação de atividades síncronas no ensino à distância;  

 

• Suporte Básico de Vida 

• Primeiros Socorros 

• Escola inclusiva 

• Igualdade de Género 

• Práticas administrativas  

• Precauções no âmbito da infeção por Covid-19 
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Ações já previstas no plano do CFAE SN para 2020/2021 
 

 

 

 

Para todos os grupos disciplinares: 
 

• SN61 - Gamificação: uma abordagem inovadora ao trabalho colaborativo 

em sala de aula, oficina (25h + 25h) - prevista para 10/09/2020  

 

• SN21-TE - Gamificação e Aula Invertida: novas tecnologias, novas 

práticas pedagógicas, curso (25h) - prevista para 16/09/2020  

 

• SN21-TD - Gamificação e Aula Invertida: novas tecnologias, novas 

práticas pedagógicas, curso (25h) - prevista para 17/09/2020 

 

• SN21-TF - Gamificação e Aula Invertida: novas tecnologias, novas 

práticas pedagógicas 

 

• SN05-TD - Suporte Básico de Vida em Contexto Escolar, curso (15h) 

prevista para 22/09/2020 - AE Dr. Machado de Matos 

 

• SN65 - Novas dinâmicas na sala de aula e entre docentes: colaborar e 

partilhar com ferramentas da web 2.0., curso (16h + 9 =25h) prevista para 

23/09/2020 

 

• SN25-TB- Educar para a Cidadania ou Educar na Cidadania? – curso (25h) 

prevista para 30/09/2020 
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• SN26-TB - Comunidades de Práticas: criar redes de escolas com 

interesses comuns - aprender juntos – ACD – prevista para 25/11/2020 AE 

Dr. Machado de Matos 

 

• PDSN69 - E-portefólios – aplicação de competências digitais e partilha em 

educação, oficina (15h+15h) – realizada entre 13 e 22/07/2020  

 

• ACDSN09 - eTwinning & Projeto Erasmus ASSURE+ 

• ADSN13 Xadrez – Ferramenta pedagógica potenciadora das 

aprendizagens essenciais no 1º CEB 

 

 

Solicitadas de novo: 

• SN73 - Ferramentas de apoio ao ensino à distância 
 

• PDSN69 - E-portefólios – aplicação de competências digitais e partilha em 
educação, oficina (15h+15h) 
 

 

Previstas para grupos disciplinares específicos: 
 

100, 110  

• SN23-TB - Primeiros Socorros Pediátricos em Contexto Escolar, curso 

(15h), prevista para 21/09/2020 

 

200, 400 

• SN60 - A Rota do Românico: um recurso local ao serviço das 

Aprendizagens Essenciais da disciplina de História, curso (20h), prevista 

para 10/09/2020 
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230, 500 

• SN15-TB - Ensinar e aprender matemática numa “sala de aulas sem 

paredes”, círculo de estudos (18h + 9h), prevista para 09/09/2020 

• SN72-TB - A metodologia da aula invertida na disciplina de Matemática, 

oficina (25h+25h), prevista para 16/09/2020 

 

 

240, 530, 600 

• SN17-TB - A modelação digital 3D em contexto pedagógico e 

interdisciplinar nas áreas da Educação Visual e Tecnológica , oficina ( 25h 

+ 25h), prevista para 15/09/2020 

 

260, 620 

• SN66 - Oficina de Dança na Escola, oficina (15h+15h), prevista para 

23/09/2020 

 

120, 220, 330 

• SN69-TB - Teaching English in a context of curriculum flexibility - an 

integrated approach, curso (25h), prevista para 23/09/2020 

 

540, 550 

• SN53 - Arduíno: uma ferramenta para melhorar o trabalho docente (nível 

básico), curso (25h) 

 

550  

•  SN67 - Programação Cliente/Servidor: Integrando HTML5  / CSS3 / 

Javascript com PHP e MySQL, curso (25h) , prevista para 23/09/2020 
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Ações que surgiram após abril de 2021 

 

• PDSN32- Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas  

• PDSN34 (SN01-T01) Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 

• PDSN36 (SN01-T03) Capacitação Digital de Docentes – Nível 1  

• PDSN38 (SN01-T05) Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 

• PDSN39 (SN05-T01) A utilização de ferramentas digitais na avaliação 

formativa 

• PDSN41/20-21 Programa de Promoção da Consciência Fonológica e 

Consciência Lexical - Pré-escolar 

• PDSN42 (SN07-T01) Plataformas de Gestão de Aprendizagem (LMS) 

• PDSN43 (SN08-T01) Capacitação Digital de Educadores de Infância – Nível 

Básico 

• PDSN44 (SN02-T01) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN46 (SN02-T03) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN48 (SN02-T05) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN49 (SN02-T06) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN50 (SN02-T07) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN51 (SN02-T08) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN52 (SN02-T09) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN53 (SN02-T10) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN55 (SN02-T12) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN56 (SN02-T13) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN57 (SN02-T14) Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

• PDSN58 (SN01-T06) Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 

• ACDSN14 Violência online: mecanismos de prevenção e combate 

• ACDSN21 O modelo do Programa de Educação Artística 

• ACDSN22 (SN25) Comunicação e colaboração em ambientes virtuais 

Moodle 

• ACDSN23 (SN28-T01) Recursos educativos abertos e licenciamento de 

conteúdos digitais 
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• ACDSN24 (SN26) Comunicação e colaboração em ambientes virtuais 

Classroom 

• ACDSN25 (SN27) Comunicação e colaboração em ambientes virtuais 

Teams 

 

 

Pessoal Não Docente 

 

• PNDSN07 (SN09) Potencializar a GSuite em contexto de Teletrabalho 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Procedimentos Internos: 

 

 

 

 
 

➢ Todos os docentes devem consultar com regularidade o plano de Formação do 

CFAE SN que se encontra disponível na página do mesmo. 

➢ Sempre que possível e aplicável a Coordenadora da Formação divulga as 

ações de formação ao pessoal docente e não docente por email. 

➢ Cada docente deve estar ciente das suas necessidades de formação. Deve 

conhecer a sua data de progressão na carreira e todos os elementos 

necessários para proceder às inscrições e pré-inscrições nas ações de 

formação. 

➢ Cada docente deve solicitar formação quando dela necessite e fazê-lo 

atempadamente. 

➢ Numa primeira fase a Coordenadora da Formação apenas recolhe as pré-

inscrições dos docentes e não docentes para as ações de formação previstas. 

➢ Numa segunda fase será feita a seleção dos formandos tendo por base os 

critérios enunciados mais à frente, no ponto seguinte. 

➢ Numa terceira fase, é da responsabilidade de cada formando a sua inscrição na 

ação de formação para a qual foi selecionado e para tal deverá fazer essa 

inscrição num link que receberá através do Centro de Formação ou da 

Coordenadora da Formação do Agrupamento.  

➢ O link de inscrição na ação de formação não deverá ser partilhado pois todos 

os formandos selecionados para a ação de formação o receberão no seu email.  

➢ Os formandos devem sempre informar a Coordenadora da Formação da sua 

inscrição na formação ou da desistência de frequência da mesma para que as 

listas de presença estejam devidamente atualizadas. 

➢ A Coordenadora da Formação deverá ser o contacto de referência com os 

formandos e a interlocutora com o Centro de Formação Sousa Nascente. 
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Critérios para seleção dos formandos 
 

 A seleção dos formandos para a frequência de ações de formação, acreditadas ou 

de curta duração, a realizar no Agrupamento de Escolas ou através do Centro de 

Formação e dinamizadas por professores/técnicos especializados com competências 

e conhecimentos para o efeito, decorrerá de acordo com as prioridades que a seguir 

se estabelecem. 

1. Pessoal docente e técnicos especializados 
 

1.ª- Educador, professor ou técnico especializado a exercer funções no Agrupamento 

e que se enquadre no público‐alvo a que a ação se destina e nos critérios específicos 

e/ou pré-requisitos indicados no descritivo da ação, caso estes existam; 

2.ª - Necessidade de formação específica para o exercício de cargos ou funções 

docentes no Agrupamento, tendo por base as propostas do diretor do 

Agrupamento, dos avaliadores / coordenadores de departamento e/ou o Plano 

Individual de Formação dos professores;  

3.ª- Necessidade de formação específica para efeitos de progressão na carreira  

(maior proximidade à data de progressão); 

4.ª- Ordem de entrada da inscrição na ação de formação. 

 

 Se as vagas previstas para a ação de formação não forem preenchidas com 

educadores ou professores do Agrupamento, serão admitidos docentes 

profissionalizados de outras Escolas não pertencentes ao Agrupamento, que se 

enquadrem no público-alvo e critérios específicos/pré-requisitos da formação. Neste 

caso, o critério de seleção terá por base a ordem de chegada da inscrição na ação de 

formação. 
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Monitorização do Plano: 

 

 

2. Pessoal não docente 
 

1.ª- Assistente operacional ou assistente técnico a exercer funções no Agrupamento e 

que se enquadre no público‐alvo a que a ação se destina; 

2.ª- Necessidade de formação específica para o exercício de tarefas ou cargos 

desempenhados no Agrupamento; 

3.ª- Necessidade de formação específica para efeitos de progressão na carreira  

(maior proximidade à data de progressão); 

4.ª- Ordem de entrada da inscrição na ação de formação. 

 Se as vagas previstas para a ação de formação não forem preenchidas com o 

pessoal não docente do Agrupamento, serão admitidos assistentes operacionais ou 

assistentes técnicos de outras Escolas não pertencentes ao Agrupamento, que se 

enquadrem no público-alvo da formação. Neste caso, o critério de seleção terá por 

base a ordem de chegada da inscrição na ação de formação. 

 

 

 

A monitorização do Plano terá por base o número de ações realizadas, o número 

de formandos inscritos, a percentagem de formandos que concluíram as ações, os 

inquéritos de satisfação de formadores e formandos e o impacto da formação nas 

práticas. Alguns destes procedimentos estão diretamente relacionados com o CFAE 

SN. Internamente será efetuado aos docentes um inquérito online em formato Forms. 

Os resultados desse inquérito serão divulgados e registados sempre que seja 

pertinente, com um mínimo de duas vezes no ano letivo.  

 

A. Primeiro momento de monitorização 
 
Período de monitorização -  

N.º de ações realizadas – 
N.º de formandos inscritos – 
N.º de formandos que concluíram as ações- 
Impacto da formação nas práticas-  

 
(…) 
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Avaliação do Plano: 
 

 
 

 

Todas as ações serão avaliadas pelos formandos, formadores e pelo Agrupamento, 

nos moldes definidos pelo Centro de Formação Sousa Nascente. 

 O Plano de Formação terminará em 2022 e o seu grau de execução será avaliado 

pelo Conselho Pedagógico no final de cada ano letivo. Da avaliação podem resultar 

reajustes com vista a garantir o cumprimento dos objetivos preconizados no Plano e 

no Projeto Educativo do Agrupamento.  

 

❖ Avaliação do plano de formação em julho de 2021 

 

❖ Avaliação do plano de formação em julho de 2022 

 

 

 

 

Com o parecer favorável do Conselho Pedagógico de 24 de julho de 2020. 

 

Aprovado pelo Diretor em 24 de julho de 2020 
 

 

O Diretor, 

 

 

 (António José Bragança) 
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Reformulação do Plano de Formação para o ano letivo 2021/2022  

 

 
Para 2021/2022 estão previstas, no Centro de Formação Sousa Nascente, 

diversas turmas de Capacitação Digital de Docentes de nível 1, 2 e 3 e ainda algumas 

ações de formação e ACDs de carácter mais transversal mas enquadradas num 

âmbito de capacitação e desenvolvimento digital. O Agrupamento de Escolas Dr. 

Machado de Matos continuará a articular essas ações de formação, a sua inscrição, 

frequência e realização com o Centro de Formação. 

 

 SN01 – Turma 06  a Turma 15 - Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 

 SN02 – Turma 16  a Turma 40 - Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 

 SN03 – Turma 01 a Turma 13 - Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 

 

(Estas ações de capacitação digital de docentes prolongar-se-ão no ano 2022/2023.) 

 

Há ainda um conjunto de ações que constam do mapa do CFAE Sousa Nascente e 

nas quais o Pessoal Docente e Não Docente se podem inscrever. Esse mapa está 

disponibilizado na página do CFAE SN e será enviado em setembro de 2021, 

novamente, a todos o Pessoal Docente e Não Docente do Agrupamento.  

 
Com o parecer favorável do Conselho Pedagógico de 22 de julho de 2021. 

 
Aprovado pelo Diretor em 22 de julho de 2021 

 
 

O DIRETOR 
 

 
(António José Bragança) 


