
 

 

 

Plano de Formação EPACSB 2021/2022 
Aferição das Necessidades de Formação: 

As necessidades de formação foram identificadas pela consulta ao pessoal docente, em 

questionário preenchido no 3º período do ano letivo anterior. 

As propostas de formação serão incluídas neste Plano de Formação em função da oferta do 

CFAE Sebastião da Gama e da capacidade formativa da Escola. 

 

Comunicação e Apresentação do Plano de Formação 

Definido o Plano de Formação, é publicado na Página da Escola, afixado e partilhado na rede 

interna ao pessoal docente e não docente. 

 

Avaliação da Formação: 

A Avaliação da Formação é efetuada através de um inquérito por questionário aplicado pelo 

Centro de Formação no final de cada ação. A par disto, a EPACSB avalia essa formação, 

igualmente, através de um inquérito por questionário, aplicado no final da formação. 

 

Avaliação do Impacto da Formação: 

A EPACSB, no final do ano letivo e seis meses após a conclusão da formação, aplica um 

inquérito por questionário, aos docentes e não docentes, como forma de averiguar a 

importância e o impacto da formação na escola e na prática profissional dos seus 

colaboradores, auscultando a par disto as necessidades de formação para preparar e 

promover a discussão do plano de formação do ano letivo seguinte. 

 

Avaliação do Plano de Formação: 

O Plano de Formação é avaliado no final de cada ano letivo através da produção de um 

relatório que sumariza: 

• O total de formações ocorridas ao longo do ano letivo (nome da ação, objetivos do 

projeto Educativo e indicadores EQAVET a que responde)  

• Número de participantes nas ações de formação 

• Número de horas de formação efetuadas pelos colaboradores da Escola 

• Resultados da Avaliação da Formação 

• Resultados da Avaliação de Impacto da Formação 

• Grau de satisfação com o Plano de Formação da EPACSB 

• Identificação de necessidades de formação 

 

 

 



 

 

Comunicação e Apresentação da Avaliação do Plano de Formação 

O Relatório de Avaliação do Plano de Formação é discutido e apreciado em Conselho 

Pedagógico, no final do ano letivo ou início do ano letivo seguinte. 

 

Formação promovida pelo Centro de Formação Sebastião da Gama: 

Formação 
Objetivo do Projeto Educativo a 
que responde 

Indicadores EQAVET 

A261 - CAPACITAÇÃO 
DIGITAL NÍVEL 1 (Oficina – 
50 horas) 

Promover o sucesso escolar e 
educativo; Promover uma 
educação inclusiva; Valorização 
dos recursos humanos 

4a Taxa de Conclusão dos 
Curso 

Ação 262 - CAPACITAÇÃO 
DIGITAL DE DOCENTES – 
NÍVEL 2 (Oficina - 50 horas) 

Promover o sucesso escolar e 
educativo; Promover uma 
educação inclusiva; Valorização 
dos recursos humanos 

4a Taxa de Conclusão dos 
Curso 

Ação 189 -  GAMIFICAÇÃO E 
AULA INVERTIDA: NOVAS 
TECNOLOGIAS, NOVAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

Promover o sucesso escolar e 
educativo; Promover uma 
educação inclusiva; Valorização 
dos recursos humanos 

4a Taxa de Conclusão dos 
Curso 

Ação 269 - E-AVALIAÇÃO: 
UMA TRANSIÇÃO 
NECESSÁRIA 

Promover o sucesso escolar e 
educativo; Promover uma 
educação inclusiva 
Valorização dos recursos 
humanos 

4a Taxa de Conclusão dos 
Curso 

 

 

(Serão incluídas outras propostas à medida que forem surgindo) 

Santo Tirso, 28 de outubro de 2021 

 

 


