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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

O presente documento procura harmonizar as solicitações da legislação em vigor relativas 

à formação contínua, nomeadamente as plasmadas no Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fe-

vereiro, Despacho n.º 4595/2015, de 6 de maio de 2015, Despacho n.º 5741/2015, de 29 de 

maio, Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho e Despacho n.º 5418/2015, de 22 de maio. 

 

CONTEXTO ECOLÓGICO DO AGRUPAMENTO 

 

BREVE CARACTERIZAÇÃO 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia (AGEVC) é constituído pela Escola Secun-

dária de Vouzela, escola sede, e pelo anterior Agrupamento de Escolas de Campia. Da agrega-

ção, em abril de 2013, dos referidos estabelecimentos de ensino resultou o novo e presente 

Agrupamento. Este comporta uma Escola Secundária (com 3º ciclo do Ensino Básico e Ensino 

Secundário, em Vouzela), uma Escola Básica (com 1.º, 2.º e 3.ºciclo do Ensino Básico, em Cam-

pia), um Centro Escolar (com Jardim de Infância e 1º ciclo do Ensino Básico, em Cambra); uma 

escola básica (com 1.º ciclo do Ensino Básico, em Viladra) e dois Jardins de Infância (um em 

Campia e outro em Viladra). 

 

MISSÃO 

Através de um serviço público de qualidade, a escola deve promover um ambiente educativo res-

ponsável, saudável e com igualdade de oportunidades de acesso a um ensino de qualidade visando a 

formação integral dos seus alunos de hoje e os cidadãos de amanhã. 

 

VISÃO 

Ser reconhecido como o agrupamento de escolas de referência na região de Lafões, com o 

sonho de estar entre os melhores do distrito de Viseu. 

Isto posto, terá que propalar a ambição de ser: 

 -atrativa para os alunos da região (não só do concelho), pela formação que ministra, reco-

nhecidamente de qualidade e com uma oferta formativa capaz de responder às necessidades 

das famílias e do mercado de trabalho; 
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 -promotora do sucesso e da excelência; 

 -orientada para prestar um bom serviço à comunidade educativa; 

 -geradora de um clima de confiança, bem-estar e, em especial, dos valores da responsabi-

lidade e do trabalho, com forte sentido de identidade e pertença, de inclusão e equidade; 

 -reconhecida pelos seus parceiros e agentes locais e internacionais, como um ícone de re-

ferência. 

 

VALORES 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia rege-se pelos seguintes valores éticos: 

Isenção; Integridade; Justiça; Humanismo; Solidariedade; Equidade; Inclusão, Eficiência; 

Responsabilidade; e Rigor. 

 

PRIORIDADES 

O Agrupamento de Escolas de Vouzela e Campia define como prioritário no seu plano es-

tratégico a melhoria efetiva dos resultados escolares.  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Face às prioridades, os objetivos estratégicos passam por: 

 consolidar o apoio educativo no 1.º ciclo; 

 consolidar apoio ao estudo no 2.º ciclo nas disciplinas de Português, Matemática e Inglês; 

 implementar Oficinas de gramática e escrita na disciplina de Português (3.º ciclo e secun-

dário); 

 criar Tutorias; 

 fornecer apoio no âmbito do Português Língua Não Materna; 

 fornecer apoio no âmbito da Educação Especial; 

 fornecer apoio no âmbito da Terapia da Fala; 

 fornecer apoio no âmbito da Psicologia e da Orientação Vocacional/Profissional; 

 fornecer apoios nas diferentes disciplinas aos alunos com mais dificuldades de aprendiza-

gem; 

 implementar de projetos com vista à preparação para exames em particular, na disciplina 

de Físico-Química e de Português; 

 aplicar testes intermédios à disciplina de Físico-Química; 
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 proporcionar o funcionamento de clubes diversos; 

 incentivar o Apoio Pedagógico Personalizado; 

 proporcionar Aulas de Apoio Pedagógico nas disciplinas sujeitas às provas finais de ciclo e 

exames nacionais; 

 proporcionar ocupação dos tempos escolares em situação de ausência do professor, pre-

ferencialmente no ensino básico; 

 implementar atividades inscritas no PAA, com vista à consolidação de matérias lecionadas, 

nomeadamente visitas de estudo; 

 consolidar as reuniões periódicas com os delegados de turma por forma a aferir estratégias 

que possibilitem alcançar melhorias nos resultados escolares; 

 incentivar aulas suplementares, de carácter obrigatório, nas disciplinas com exame nacio-

nal, destinadas à consolidação e revisão de conteúdos; 

 incentivar à partilha de saberes/conhecimentos/materiais entre pares; 

 criar de condições favoráveis à implementação de atividades/clubes/projetos; 

 constituir de uma Associação de Pais. 

 

OBJETIVOS E FINALIDADES DO PLANO DE FORMAÇÃO DO AGRUPA-

MENTO 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 22/2014 de 11 de fevereiro, a formação contínua tem 

como objetivos promover:  

 

PESSOAL DOCENTE 

 A satisfação das prioridades formativas dos docentes dos agrupamentos de escolas e esco-

las não grupadas, tendo em vista a concretização dos seus projetos educativos e curriculares 

e a melhoria da sua qualidade e da eficácia;  

 A melhoria da qualidade do ensino e dos resultados da aprendizagem escolar dos alunos; 

 O desenvolvimento profissional dos docentes, na perspetiva do seu desempenho, do con-

tínuo aperfeiçoamento e do seu contributo para a melhoria dos resultados escolares; 
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 A difusão de conhecimentos e capacidades orientadas para o reforço dos projetos educa-

tivos e curriculares como forma de consolidar a organização e autonomia dos agrupamentos 

de escolas ou das escolas não agrupadas; 

 A partilha de conhecimentos e capacidades orientada para o desenvolvimento profissional 

dos docentes. 

 

PESSOAL NÃO DOCENTE 

De acordo com o Decreto-Lei nº 184/2004 de 29 de Julho, a formação do pessoal não do-

cente prossegue os seguintes objetivos: 

 A melhoria da qualidade dos serviços prestados à comunidade escolar; 

 A aquisição de capacidades e competências que favoreçam a construção da autonomia das 

escolas e dos agrupamentos de escolas e dos respetivos projetos educativos; 

 promoção na carreira dos funcionários, tendo em vista a sua realização profissional e pes-

soal. 

 

 OBJETIVOS GERAIS 

Para além dos objetivos acima descritos, o Plano de Formação do Agrupamento de Escolas 

de Vouzela e Campia visa ainda:  

 proporcionar a valorização profissional dos docentes e do pessoal não docente; 

 dar resposta às necessidades de desenvolvimento dos docentes e do pessoal não docente; 

 dar resposta às propostas de melhoria, após os resultados da última avaliação externa do 

agrupamento. 

DIAGNÓSTICO E PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

 

No processo de auscultação à comunidade escolar foram manifestadas as seguintes neces-

sidades de formação: 

 

DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

 Avaliação em Educação Pré-Escolar; 

 Papel da escola na desconstrução de estereótipos de género; 

 Recursos multimédia e plataforma LMS na prática letiva; 
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 Problemas de linguagem; 

 Importância das atividades experimentais no Jardim de Infância. 

 

DEPARTAMENTO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 Formação na Área da Matemática; 

 Construção de materiais em Excel; 

 Resolução de conflitos em sala de aula; 

 Área das expressões (música preferencialmente); 

 Dislexia. 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 

 Resolução de problemas (5º ano ao 12º ano); 

 Jogos lúdicos/Matemáticos (5º ano ao 12º ano). 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS 

 O Património Natural Local – Geoparque de Arouca; 

 O Património Histórico Local; 

 A plataforma Moodle e as suas aplicações pedagógicas. 

 

DEPARTAMENTO DE EXPRESSÕES 

 Gravura e Serigrafia; 

 Formação nas danças sociais e tradicionais; 

 Programa Microsoft Excel; 

 Boccia. 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS 

 Conceção e desenvolvimento de experiências e ambientes de aprendizagem das lín-

guas com apoio tecnológico; 

 Potencialidades e funcionalidades da ferramenta Excel; 

 Formação no âmbito da escrita. 
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PESSOAL NÃO DOCENTE 

Assistentes Operacionais 

 Serviços de Administração Escolar; 

 Assistentes Operacionais; 

 Como comunicar com o público: presencial e Telefonicamente; 

 O papel do Pessoal não Docente das escolas na prevenção e acompanhamento da 

toxicodependência; 

  A importância da Educação Sexual no Desenvolvimento da criança e do jovem; 

 Como melhorar o serviço do refeitório e do bufete; 

 Biblioteca/catalogação (DVD´s, CD´s, Livros); 

 Motivação e trabalho em equipa; 

 Gestão de conflitos nas escolas; 

 Anorexia e Bulimia em idade escolar. 

 

Serviços de Administração Escolar 

 Contratação pública; 

 Software gestão escolar  - Alunos; 

 Software gestão escolar  - Giae; 

 Software gestão escolar  - Poce. 

 



8 | P á g i n a  

DESIGNAÇÃO E MODALIDADES DAS AÇÕES 

 

Ação Modalidade Dur. Condições de Frequência Local  Calendário  

Tic e Tecnologias de Apoio na Educação de Alunos com NEE Curso de Formação  25h Todos  Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

24/10/2015 a 
21/11/2015 

Construção de materiais de desenvolvimento da leitura Curso de Formação  25h Professores 1º e 2º ciclo e da 
Educação Especial 

Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

27/11/2015 a 
29/01/2016 

Literacia Fílmica: Estéticas e Poéticas Curso de Formação  25h Professores do ensino básico e 
secundário 

Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

21/11/2015 a 
23/01/2016 

Adaptação de programas e atividades da turma, de modo a fa-
cilitar a participação dos alunos com NEE 

Curso de Formação  12h Professores do 3º ciclo, secun-
dário e Educação Especial 

Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

05/03/2016 a 
12/03/2016 

O desenvolvimento e a Personalidade de crianças e jovens com 
NEE 

Curso de Formação  15h PND Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

18/12/2015 a 
22/12/2015 

Linguagem Comunicação e Fala Curso de Formação  12h Educadores de Infância, 1º e 2º 
Ciclo e Educação Especial 

Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

20/02/2016 e 
27/02/2016 

Seminário Internacional - Vouzela Ativo III Curta Duração 4h Todos  Cineteatro João Ribeiro 05/12/2015 

Organização de Gestão de Eventos Curso de Formação  15h Educadores de Infância, Ensino 
Básico e Secundário 

Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

04/02/2016 a 
03/03/2016 

A tecnologia TI-nspire como recurso pedagógico no ensino das 
Ciências 

Curso de Formação 15h 510 Agrupamento de Escolas de 
São Pedro do Sul 

29/03/2016 e 
31/03/2016 

Oficina de Formação para avaliação das (e para as) aprendiza-
gens: dos conceitos à construção de instrumentos nas Ciências 
Experimentais - Física e Química  

Oficina de Forma-
ção 

20h Professores do 510 Básico e Se-
cundário 

  A definir Outubro 

Prevenção de riscos e reconhecimento de sinais de alerta. Pres-
tação de primeiros socorros em ambiente escolar 

Curso de Formação  16h PND Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

  A definir 
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Ação Modalidade Dur. Condições de Frequência Local  Calendário  
Elaboração de PEI/CEI/PIT, tendo como preocupação assegurar 
a inclusão, funcionalidade e qualidade de vida 

Curso de Formação  12h Educadores de Infância, Profes-
sores dos 1º e 2º Ciclo do Ensino 
Básico e Educação Especial. 

Agrupamento de Escolas de 
Vouzela 

  A definir 

Avaliação no Pré-Escolar Oficina  a def. 100   A definir 2016/2017 

Consciência fonológica Oficina  a def. 100, 110   A definir 2016/2017 

Atividades Experimentais no Pré-Escolar Oficina  a def. 100, 110   A definir 2016/2017 

Expressões no Pré-Escolar e 1º Ciclo Oficina  a def. 100, 110   A definir 2016/2017 

Oficina de Escrita 1º e 2º Ciclo Oficina  a def. 110, 200, 210, 220   A definir   A definir 

Expressão Dramática e Plástica Curso  a def. 100, 110 Agrupamento de Escolas de 
São Pedro do Sul 

  A definir 

Matemática estratégias de abordagem sala de aula  Oficina  a def. 110   A definir   A definir 

Mediação de Conflitos em ambiente escolar Curso  a def. Todos   A definir 07-03-2016 e 
2016/2017 

Doc, a nuvem, TIC Curso  a def. Todos   A definir   A definir 

Matemática - utilização de materiais e jogos lúdicos Oficina  a def.   A definir   A definir   A definir 

Português - práticas incentivem sucesso educativo, oficina (3º 
Ciclo) 

Oficina  a def.   A definir   A definir 2016/2017 

Sobre Pontuação de texto  Oficina  a def.   A definir Agrupamento de Escolas de 
São Pedro do Sul 

2016/2017 

Tic e Línguas Oficina  a def.   A definir   A definir 2016/2017 

Educação ambiental Biodiversidade Património Natural Oficina  a def. 230, 420, 520 Vouzela 2016/2017 

Físico-Química Oficina  a def. 510 Agrupamento de Escolas de 
São Pedro do Sul 

A definir 

Tecnologia PND  A definir  a def. PND Campia/Vouzela   A definir 

Atendimento ao público    A definir  a def. PND Vouzela/Castro Daire   A definir 
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RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS A MOBILIZAR/CUSTOS 

 

As ações de formação com recurso a formadores externos poderão ser autofinanciadas pelos do-

centes ou por entidades com as quais sejam estabelecidos protocolos de colaboração ou parcerias, 

sem prejuízo de poderem vir a ser suportadas pelo Agrupamento. 

A formação interna será realizada por docentes do Agrupamento e ou não docentes do agrupa-

mento, eventualmente com a colaboração de formadores externos. 

Compete ao Diretor do Agrupamento estabelecer os mecanismos de compensação, em articulação 

com os formadores internos, pela sua colaboração na dinamização da formação. 

Privilegiar-se-ão as instalações das escolas do Agrupamento para a concretização da formação 

constante no plano, bem como os recursos materiais a utilizar, embora se possa recorrer a outros 

espaços sempre que os do Agrupamento não se revele adequados. 

METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

A avaliação do plano de formação visa medir o grau de realização das ações consumadas, através 

das quais o Agrupamento se propôs desenvolver a sua ação formação. Esta avaliação constitui um 

processo de aferição do cumprimento dos objetivos definidos.  

Neste contexto, o Plano de Formação será avaliado anualmente, por intermédio de uma ferramenta 

de avaliação definida em reunião da secção de formação e monitorização do Centro de Formação da 

Associação de Escolas de Castro Daire/Lafões (CFAECDL), com o intuito de apurar a satisfação dos for-

mandos participantes e, em última análise, reajustar o plano para garantir o cumprimento dos objeti-

vos definidos. 

O resultado desta avaliação será apresentado através de um relatório final de avaliação, no conse-

lho pedagógico e na comissão pedagógica no CFAECDL, evidenciando o grau de concretização dos obje-

tivos propostos e o impacto da formação na melhoria das práticas educativas. 

 

 

Documento aprovado em reunião do Conselho Pedagógico de 19/05/2016 


