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1. Introdução 
 

 

 

O presente Plano de Atividades, relativo ao biénio 2018-2020, surge enquadrado 

pelo regime jurídico dos CFAE e da Formação Contínua, pelo Regulamento Interno e pela 

Carta de Missão apresentada pela Diretora do Centro de Formação dos Concelhos de 

Benavente, Coruche e Salvaterra de Magos/Centro Educatis.  

Com a publicação do Decreto-Lei n.º 127 / 2015 de 7 de julho de 2015, torna-se 

imperativa a existência de um documento estruturante, o Plano de Atividades, onde se 

definem as atividades anuais a desenvolver pelos Centros de Formação de Associação de 

Escolas, aprovado em sede de Conselho de Diretores da Comissão Pedagógica, depois de 

ouvida a Secção de Formação e Monitorização. Neste contexto, apresenta-se o Plano de 

atividades bianuais do Centro Educatis (2018/2019 e 2019/2020) que abrange as seguintes 

escolas associadas: Agrupamento de Escolas de Benavente, Agrupamento de Escolas de 

Samora Correia, Agrupamento de Escolas de Coruche, Agrupamento de Escolas de 

Marinhais, Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos e Escola Profissional de 

Salvaterra de Magos 

A elaboração do Plano de Atividades teve em consideração diversos elementos de 

diagnóstico que conduziram à identificação de três áreas de atuação, a partir das quais se 

definem as linhas de ação do Centro Educatis: organização; formação; comunicação.   

O presente Plano de Atividades está organizado em três partes: 

1 – Introdução 

2 - Plano de Atividades a Desenvolver - programa das ações a desenvolver no 

período abrangido pelo presente plano, dividida em três áreas de atuação. Para cada área 

foi definida uma orientação estratégica que integra vários objetivos, desdobrados, por sua 

vez, em atividades e indicadores de avaliação dessas mesmas atividades.  

3 - Notas finais: monitorização e avaliação do plano - onde se indicam funções, 

modos e tempos de ações de acompanhamento e de controlo da concretização do plano. 
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2. Plano de Atividades a Desenvolver 
 

2.1 Área de Atuação 1 - Organização 
 

2.1.1 Orientação Estratégica 

 

Prioridade à dimensão holística da organização, fazendo interface entre as diferentes 

dimensões da sua ação internacional, nacional, regional e local. 

 

 

2.1.2 Objetivos - Atividades – Indicadores 

(1) Representar o CFAE às escalas internacional, nacional, regional e local.  

Atividade(s):  

• Participação da Diretora do Centro em eventos internacionais, nacionais, 

regionais e locais.  

Indicador(es):  

• Presença da Diretora do Centro em, pelo menos, dois dos eventos 

internacionais, nacionais, regionais e locais.  

 

 

 

(2) Reforçar o trabalho colaborativo com as redes CFAE regionais e locais. 

 

Atividade(s):  

• Participação da Diretora do Centro em projetos das redes CFAE.  

Indicador(es): 

• Desenvolvimento de, pelo menos, um projeto em conjunto com as redes CFAE. 
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(3)  Otimizar a ação estratégica e decisória do Conselho de Diretores. 

Atividade(s):  

• Realização de reuniões dirigidas pela Diretora do Centro com o Conselho de 

Diretores; 

• Envolvimento do Conselho de Diretores nos processos de autorregulação do 

Centro Educatis. 

Indicador(es):  

• Promoção de, pelo menos, uma reunião por período letivo com o Conselho de 

Diretores.  

• Organização de, pelo menos, três reuniões para discussão dos processos de 

autorregulação do Centro Educatis. 

 

 

(4) Dinamizar as atividades da Secção de Formação e Monitorização. 

Atividade(s):  

• Realização de reuniões dirigidas pela Diretora do Centro com a Secção de 

Formação e Monitorização.  

• Envolvimento da Secção de Formação e Monitorização nos processos de 

autorregulação do Centro Educatis. 

 

Indicador(es):  

• Promoção de, pelo menos, uma reunião mensal com a Secção de Formação. 

• Organização de, pelo menos, três reuniões para discussão dos processos de 

autorregulação do Centro Educatis. 

 

 (5) Dinamizar o trabalho em rede com os parceiros e a comunidade. 

Atividade(s): 

• Incremento do trabalho em rede, junto de parceiros e da comunidade. 

Indicador(es):  

• Participação em, pelo menos, um projeto de intervenção com parceiros e/ou 

comunidade. 
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(6) Otimizar o trabalho realizado na equipa interna. 

Atividade(s):   

• Seleção de oportunidades de formação para membros da equipa interna. 

• Aperfeiçoamento das rotinas de trabalho.  

• Uniformização dos procedimentos de trabalho. 

Indicador(es):   

• Frequência de, pelo menos, uma ação de formação específica por cada 

elemento da equipa. 

• Criação de, pelo menos, dois novos documentos (checklists, etc.) que 

implementem novas rotinas. 

(7) Assegurar o financiamento interno e externo da formação 

Atividade(s):  

• Acesso a diferentes processos de financiamento da formação. 

Indicador(es):   

• Financiamento de, pelo menos, uma candidatura. 

 

 

(8) Dar prioridade à otimização e gestão da Bolsa de Avaliadores Externos. 

Atividade(s): 

• Aperfeiçoamento dos procedimentos e dos documentos no âmbito da Avaliação 

Externa do Desempenho Docente (AEED). 

• Reconfiguração dos procedimentos relacionados com a atualização da bolsa de 

avaliadores externos. 

 

Indicador(es):   

• Identificação de, pelo menos, quatro retificações por cada Agrupamento 

(identificação quer de docentes reformados que devem sair da Bolsa, quer de 

docentes com condições para integrar a Bolsa). 

 

 

 

(9) Uniformizar procedimentos de atuação com os Avaliadores Externos. 
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Atividade(s):   

• Reuniões de preparação e de acompanhamento dos processos AEED. 

Indicador(es):   

• Concretização de, pelo menos, duas reuniões entre a Diretora do Centro e os 

Avaliadores Externos. 

 

(9) Melhorar a monitorização e a avaliação dos processos organizacionais do CFAE. 

Atividade(s):   

• Aperfeiçoamento dos mecanismos de autorregulação do Centro Educatis. 

• Mobilização da Comissão Pedagógica – Conselho de Diretores e Secção de 

Formação e Monitorização - em todos estes processos. 

 

Indicador(es):   

• Reformulação de, pelo menos, cinco questões do questionário de 

acompanhamento da transferência de resultados para a organização. 

• Participação das diferentes … 

 

2.2 Área de Atuação 2 - Formação 
 

2.2.1 Orientação Estratégica 

 

Prioridade à dimensão organizacional e pedagógica do Plano de Formação, correspondendo 

às necessidades de formação das escolas e dos agentes educativos e tendo em conta a 

capacitação e acompanhamento às escolas no contexto de ensino e formação a distância. 

 

2.2.2 Objetivos - Atividades – Indicadores 

 

(1) Reconfigurar os instrumentos de diagnóstico das necessidades formativas. 

Atividade(s):   
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• Otimização da ficha de diagnóstico a fim de associar as necessidades formativas 

e as prioridades formativas nacionais aos Planos de Melhoria/ Planos de Ação 

Estratégica de cada Agrupamentos. 

Indicador(es):   

• Alteração de, pelo menos, dois itens da ficha de diagnóstico. 

 

 

(2) Definir necessidades/ prioridades formativas por Agrupamento/ Escola. 

Atividade(s):  

• Identificação das prioridades formativas a partir do diagnóstico realizado por 

cada Agrupamento. 

• Sistematização das necessidades formativas por temas/ categorias a partir do 

diagnóstico.  

• Identificação de necessidades convergentes entre Escolas. 

Indicador(es):  

• Elaboração de um mapa de sistematização das necessidades formativas por 

categorias: temas, grupos disciplinares, áreas e Agrupamentos. 

 

(3) Construir o plano de formação para os agentes educativos. 

Atividade(s):  

• Cruzamento das prioridades de formação com os eixos de intervenção/ 

melhoria de cada Agrupamento/ Escola. 

• Construção das propostas de formação, em função das necessidades de cada 

Agrupamento/Escola. 

Indicador(es): 

• Planear, pelo menos, três ações de formação a partir das prioridades 

formativas de cada Agrupamento/ Escola. 

• Incluir, pelo menos, quatro modalidades formativas: curta duração, curso de 

formação, oficina de formação e círculo de estudos; 

 

(4) Promover o trabalho colaborativo com os formadores a fim de os implicar na construção 

do plano de formação. 

Atividade(s):  
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• Identificação de formadores apropriados às prioridades formativas; 

• Adequação/ construção das propostas formativas às necessidades 

diagnosticadas; 

• Implementação de procedimentos de uniformização quanto às metodologias 

de intervenção do formador e aos critérios de avaliação dos formandos; 

Indicador(es): 

• Atualização anual da Bolsa de Formadores; 

• Construção de um guião de procedimentos que inclui, entre outras, as 

orientações para a elaboração do Relatório do formador 

 

(5) Divulgar a oferta formativa de modo a captar formandos habituais e novos (que 

obtenham colocação nos Agrupamentos/ Escola associados e não associadas). 

Atividade(s):  

• Divulgação da oferta formativa do Centro Educatis com o apoio Conselho de 

Diretores; 

• Divulgação da oferta formativa dinamizada nas escolas pelos elementos da 

Secção de Formação; 

• Divulgação da oferta formativa na página do Centro Educatis, nas redes sociais 

e através de correio eletrónico; 

• Envio de e-mails recorrendo à base de dados do Centro Educatis. 

 

Indicador(es): 

• Afixação nas salas de professores de todas as ofertas formativas a ocorrer em 

cada Agrupamento/ Escola  

• Envio de, pelo menos, um e-mail relativo à divulgação de cada ação de 

formação. 

 

(6) Capacitar os formadores para a realização de formação a distância 

Atividade(s):  

• Realização de um questionário para levantamento de recursos materiais/ 

informáticos e necessidades de formação dos formadores no contexto de 

formação a distância; 

• Realização de, pelo menos, duas ações de formação de formadores sobre a 

formação a distância, mediante o diagnóstico realizado; 

• Envio aos formadores de um guia de apoio à utilização do Zoom elaborado pelo 

Centro Educatis; 
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• Elaboração de um guião modelo do Centro Educatis destinado às sessões de 

formação realizadas a distância; 

• Criação da disciplina de apoio ao formador na plataforma Moodle do Centro 

Educatis com disponibilização de vários documentos e orientações; 

• Criação de uma disciplina modelo na plataforma Moodle do Centro Educatis, 

com um layout base e comum para cada formação. 

 

Indicador(es): 

• Preenchimento do questionário de levantamento de recursos e necessidades 

pela maioria dos formadores do Centro Educatis; 

• Presença da maioria dos formadores nas ações de formação de formadores; 

• Envio de, pelo menos, um e-mail relativo à divulgação do guia de apoio à 

utilização do Zoom; 

• Envio de, pelo menos, um e-mail a cada formador com o guião modelo para as 

sessões de formação realizadas a distância; 

• Divulgação, através de pelo menos um email aos formadores, da disciplina de 

apoio ao formador na plataforma Moodle; 

• Criação pelo Centro Educatis de uma disciplina na plataforma moodle para cada 

formação a decorrer a distância, a partir de um layout comum, posteriormente 

adaptado pelo respetivo formador. 

 

(7) Apoiar os formandos para a realização de formação a distância 

Atividade(s):  

• Realização e divulgação de vídeos de apoio à utilização do Moodle; 

• Criação da disciplina de apoio do formando na plataforma Moodle do Centro 

Educatis com a disponibilização de materiais, guias e materiais de apoio; 

• Elaboração, por parte de cada formador, de um guião destinado às sessões de 

formação realizadas a distância. 

 

Indicador(es): 

• Envio de, pelo menos uma newsletter, destinada à divulgação da disciplina de 

apoio aos formandos na plataforma Moodle; 

• Envio de um guião de apoio às sessões de formação a distância, com várias 

orientações e  links para os vídeos e guias de apoio ao formando (pelo menos numa 

fase inicial de adaptação e sempre que o Centro Educatis e o formador considerem 

pertinente). 
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(8) Monitorizar o Plano de Formação nos diferentes Agrupamentos/Escola associadas. 

Atividade(s):  

• Acompanhamento e monitorização da formação pelo membro da Secção de 

Formação e de Monitorização (SFM) em cada Agrupamento/Escola e pela 

Diretora do Centro; 

Indicador(es): 

• Presença/intervenção do membro da SFM de cada Agrupamento/Escola e/ou 

da Diretora do Centro em, pelo menos, duas sessões de cada ação de 

formação. 

(9) Melhorar os processos de avaliação interna da formação  

Atividade(s):   

• Reformulação dos questionários de avaliação realizados aos formandos, no 

âmbito das ações de formação. 

• Reconfiguração dos critérios de avaliação dos formandos, dos formadores e das 

ações de formação. 

• Reconfiguração dos relatórios produzidos pelo Centro Educatis – relatório por 

ação de formação; relatório final do Plano de Formação. 

Indicador(es):   

• Alteração de, pelo menos, dois dos quatro inquéritos realizados no âmbito das 

ações de formação. 

• Alteração de, pelo menos, de dois dos critérios de avaliação dos formandos, dos 

formadores e das ações de formação.  

• Alteração dos relatórios produzidos pelo Centro Educatis, em conformidade 

com as alterações anteriores. 

 

(8) Iniciar um processo de avaliação externa da formação 

Atividade(s):   

• Contratualização com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa (IE) de 

um estudo sobre os processos de avaliação da formação e o impacto da 

formação no desenvolvimento profissional dos docentes e não-docentes. 

 

Indicador(es):   

• Obtenção de um relatório de avaliação realizado pelo IE, com pelo menos, duas 

sugestões de melhoria. 
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2.3 Área de Atuação 3 – Comunicação 
 

2.3.1 Orientação Estratégica 

Prioridade à visibilidade da missão educativa/ formativa/ cultural do CFAE, investindo no 

conhecimento e na interação comunicativa. 

 

2.3.2 Objetivos - Atividades – Indicadores 

(1) Atualizar o formato da página do Centro Educatis. 

Atividade(s): 

• Reconfiguração do Moodle; 

• Reformulação da página online e proceder à sua atualização; 

• Dinamização das páginas das redes sociais do Educatis com informações sobre 

eventos e formações. 

Indicadore(s):  

• Aumento do número de acessos à página (Aumentar a percentagem de concordância 

com a RGPD: ponto de partida 13%), ao Moodle (integração nas diferentes disciplinas 

de todos os formandos inscritos nas formações e todos os avaliadores/ avaliados) e às 

redes sociais (atingir, pelo menos, os 500 likes na página de Facebook do Centro 

Educatis). 

 

(2) Reforçar a comunicação com a comunidade. 

Atividade(s): 

• Divulgação da oferta formativa e da atividade do Centro Educatis, através de 

vários meios, nomeadamente de newsletters; 

• Dar continuidade à política de publicação de artigos e organização de 

seminários como espaços privilegiados para a comunicação com a comunidade 

educativa e com ambientes diversos; 

 

 

 

 

Indicador(es): 
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• Envio de, pelo menos um email divulgação de cada ação de formação e de 

quatro newsletters por ano; 

• Realização de, pelo menos, um seminário e/ou Jornadas Pedagógicas; 

• Publicação de, pelo menos, 2 artigos online ou noutros suportes. 

 

 

(3) Intensificar as parcerias existentes e investir na criação de novas parcerias. 

Atividade(s):  

• Organização de atividades de cooperação com os parceiros existentes. 

• Participação e dinamização de atividades com os parceiros. 

• Desenvolvimento de contactos entre o Centro Educatis e parceiros existentes 

e novos. 

• Presença/ participação em eventos de parceiros. 

 

Indicador(es): 

• Implementação de pelo menos um projeto de intervenção junto de entidades 

locais e outras, nomeadamente Museus, Proteção Civil, Câmaras Municipais e  

outras organizações locais. 

• Presença e/ou participação em, pelo menos, dois eventos dinamizados por 

organizações. 

 

 

(4) Dinamizar o apoio direto aos utilizadores no acesso à página e ao Moodle do Centro 

Educatis. 

Atividade(s):  

• Realização de apoio e esclarecimento de dúvidas – via e-mail, presencial/ 

telefonicamente - aos utilizadores da Página, das redes Sociais e do Moodle do 

Centro Educatis 

• Disponibilização da Tutoriais de apoio online na página do Centro Educatis. 

 

Indicador(es): 

• Resposta a todos os pedidos de esclarecimento dos utilizadores. 

• Elaboração de, pelo menos, um tutorial de ajuda sobre o acesso à página do 

acesso. 
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(5) Divulgar materiais pedagógicos /académicos e práticas de qualidade. 

Atividade(s):  

• Criação de um repositório de materiais pedagógicos e académicos no Moodle. 

Indicador(es): 

• Disponibilização no Moodle de, pelo menos, um suporte pedagógico por 

trabalho académico por Curso/ Oficina de Formação ou Círculo de Estudos. 

 

 

 

 

3. Notas finais: monitorização e avaliação do plano 
 

 

A monitorização do Plano visa permitir o acompanhamento da concretização dos 

indicadores, pela Diretora, bem como pelo Conselho de Diretores e pela Secção de Formação 

e Monitorização. Esta monitorização possibilitará, se for necessário, a realização de 

ajustamentos na gestão das atividades em curso ou previstas. Tal não implica a introdução de 

alterações nos objetivos e nos indicadores que o plano anual fixa.  

A monitorização, a reavaliação e as adequações serão feitas, sempre que necessário, 

com base na concretização dos indicadores estabelecidos no presente Plano.  

A avaliação do plano de atividades será feita no contexto da análise do diagnóstico que 

servirá de base à preparação do Plano Bianual de 2020/2022. Pretende-se, por um lado, medir 

os resultados em cada indicador e, consequentemente, emitir juízos sobre a concretização 

dos objetivos e por outro lado, perceber se os indicadores usados são relevantes e fidedignos   

A avaliação final será efetuada no final de 2020, pelo Conselho de Diretores, com base 

no diagnóstico disponibilizado pela Secção de Formação e Monitorização.  


