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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente relatório diz respeito ao Plano de Formação para os anos de 2017 e 2018 

do Centro de Formação de Escolas do Concelho de Cascais (CFAEC), Centro com 

acreditação formal emanada pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação 

Contínua (CCPFC) que serve os 11 Agrupamentos de Escolas do Concelho de Cascais. 

Este Plano de Formação foi elaborado no âmbito do Programa Nacional de Promoção do 

Sucesso Escolar (PNPSE) aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 23/2016. 

O Plano resulta das contribuições dos diretores/diretoras dos agrupamentos; 

coordenadores dos diretores de turma e coordenadores do departamento de 1.º ciclo que 

participaram no ano letivo de 2015/16 em oficinas de formação expressamente 

organizadas para o efeito, no âmbito do PNPSE e dinamizadas pela Direção Geral de 

Educação (DGE) com apoio do CFCM com a designação “Planeamento da ação 

estratégica de promoção da qualidade das aprendizagens”. 

O Plano de Formação que o CFAEC apresentou a candidatura para financiamento 

surgiu como resposta às fragilidades apontadas pelos Agrupamentos e Escolas associadas 

ao Centro, espelhadas nos respetivos Planos de Ação Estratégicos elaborados no 

seguimento da formação incluída na 2.ª Fase do Programa Nacional de Promoção do 

Sucesso Escolar e comunicadas em reunião de Conselho de Diretores e em reuniões com 

a Secção de Formação e Monitorização. Este Plano de Formação incluía 27 ações de 

formação, distribuindo-se por diversos temas como se indica mais adiante (12 cursos e 

15 oficinas de formação). Com esta formação previa-se atingir entre 445 e 488 

professores. O plano inicial foi reformulado, com a inclusão de ações de formação 

adicionais com a realização de 41 turmas, sendo 20 cursos e 21 oficinas, abrangendo um 

total de 734 docentes. O acompanhamento e monotorização, durante e após a realização 

da formação foram assegurados, em estreita colaboração com o Diretor do CFAEC, pelo 

Instituto de Educação - Universidade de Lisboa (IE-ULisboa). 

Este relatório, realizado por uma equipa do Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa, tem em vista conhecer em que medida os objetivos propostos foram alcançados 

e determinar impacto da formação. Para a sua elaboração são usados dados fornecidos 

pelos próprios formandos, em diversos momentos da formação. 
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2. METODOLOGIA 

 

 

2.1. Recolha de dados 

 

Com o objetivo de avaliar o trabalho desenvolvido nas diversas formações 

promovidas pelo CFECC foram construídos e aplicados dois questionários. O 

questionário inicial (Anexo 1), além de reunir um conjunto de questões para a 

caracterização dos participantes, tinha como objetivo conhecer as suas expectativas 

acerca da sua participação na formação. Neste questionário inicial existem oito itens de 

resposta fechada com quatro níveis de apreciação. Estes itens incidem sobre diversos 

domínios: adoção de melhores estratégias de ensino e avaliação, desenvolvimento de 

novas formas de comunicação com os alunos, aquisição ou consolidação de 

conhecimentos e, ainda, a reflexão sobre a prática de ensino.  

O questionário final (Anexo 2), aplicado depois da realização da formação, teve 

como objetivo recolher a apreciação feita pelos professores ao trabalho realizado. Neste 

questionário existem 26 questões de resposta fechada e três questões de resposta aberta. 

As 26 questões de resposta fechada foram organizadas em seis domínios relativos a: (1) 

Programas e materiais; (2) Metodologia utilizada; (3) Horário e instalações; (4) 

Resultados da formação (“a formação permitiu…”); (5) Formador; e (6) Avaliação global. 

Tendo em conta que o domínio (4) contém o mesmo conjunto de itens que o questionário 

inicial, realiza-se uma comparação do posicionamento dos professores antes e após a 

formação. A primeira questão de resposta aberta (1.5) pedia a justificação porque os 

professores consideravam que o tempo da ação não era adequado e o número de horas 

que indicavam como mais adequado; a segunda (7.) inquiria sobre os pontos fortes da 

ação; e a terceira (8.) questionava eventuais pontos a melhorar. 

 

2.2. Análise de dados 

 

Os dados relativos aos questionários foram introduzidos e analisados através do 

software SPSS. De forma a organizar os dados, foi criado o sistema de códigos indicado 

na tabela abaixo (e ainda um código para o número da ação):  
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Modalidade da Formação Questionário 

Oficia de Formação (Código OF) 

Curso (Código CU) 

Questionário Inicial – Expectativa (Código INI) 

Questionário Final (Código FIN) 
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3. FORMAÇÃO REALIZADA E PARTICIPANTES 

 

 

3.1. Organização dos dados relativos à formação 

 

Tendo em conta as diversas formações realizadas pelo CFECC, organizamos as 

diferentes modalidades de formação quanto ao tema geral da ação, considerando oito 

temas: Supervisão; Diferenciação Pedagógica (com Tutorias); Didáticas; TIC; Mediação 

(com Indisciplina); Cultura Profissional (com Trabalho colaborativo ou em equipa e 

lideranças); Avaliação; Educação Inclusiva. Assim, as 20 ações de formação realizadas 

foram agrupadas do seguinte modo: 

 

Tema Ações de Formação 

Supervisão  A Supervisão em Contexto de Turma (CU) 

 A Supervisão Pedagógica e a Prática Docente (CU) 

Diferenciação 

Pedagógica 

 Escola Inclusiva: Diversidade e Diferenciação (OF) 

 Oficinas de Diferenciação Pedagógica (OF) 

 Tutoria: Funções e Perfis dos Professores Tutores (OF) 

Didáticas  Aptidão Física, Sucesso Escolar e Rendimento Desportivo - 

Plataforma FitEscola (OF) 

 As Aprendizagens em Matemática do 1.º Ciclo - Os Materiais 

Manipuláveis e as Metas Curriculares do Ensino Básico (OF) 

 As Metas Curriculares em Matemática e o Programa do Ensino 

Básico (OF) 

 Formas de Ensinar e Aprender na Sala de Aula do 3.º Ciclo e 

Ensino Secundário: Estratégias Apoiadas no Desenvolvimento 

Neuro psicológico (CU) 

TIC  Aprendizagem Baseada em Projetos e as TIC (OF) 

 Formação de Formadores em B-Learning (CU) 

Mediação (c/ 

Indisciplina) 

 Alternativa Criativa na Resolução de Conflitos: Mediação 

Escolar (CU) 

 Comunicação Assertiva com o Adolescente (CU) 

 Gerir Conflitos em Contexto Escolar (OF) 

 Prevenir a Indisciplina no Âmbito de um Plano de Ação para a 

Promoção do Sucesso Educativo (CU) 

Cultura Profissional 

(c/Trabalho colaborativo 

ou em equipa e 

lideranças) 

 Autonomia e Flexibilidade Curricular: Aprendizagem Baseada 

em Metodologia de Projeto (OF) 

 Flexibilização e Integração Curricular (OF) 

 O Desenvolvimento Profissional Docente e o Trabalho 

Colaborativo (OF) 
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Avaliação  Avaliação nos Ensinos Básico e Secundário: Como avaliar para 

o sucesso educativo? (OF) 

Educação Inclusiva  Para o Desenvolvimento de Uma Escola Inclusiva (CU) 

 

 

 

3.2. Participantes  

 

Este relatório abrange como participantes os professores que frequentaram as ações 

de formação promovidas pelo CFECC em 2017 e 2018. O número total de professores 

que responderam ao questionário final foi de 530. A caracterização dos participantes no 

estudo foi possível a partir dos dados recolhidos no questionário inicial, que teve 421 

respostas. Neste conjunto de respondentes é a seguinte a distribuição, quando ao seu 

grupo de recrutamento e género (Figura 3.1): 

 

 

Figura 3.1. Distribuição em percentagem do número de professores por grupo de recrutamento e género 

 

A análise da distribuição dos professores pelo seu grupo de recrutamento mostra 

que 52,5% dos professores pertencem ao 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

(grupos de recrutamento 300 a 620), constituindo o grupo mais numeroso. Segue-se 1.° 

Ciclo do Ensino Básico (grupo de recrutamento 110), com 22,8%, o 2.° Ciclo do Ensino 
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Básico (200 a 290), com 9,3%, e a Educação Pré-Escolar com 3,3%. Estas percentagens 

estão em correspondência com o número de professores cada um destes ciclos de ensino, 

com uma ligeira sobre representação no 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário 

e sub-representação no 2.º ciclo. No 3.° Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário, o 

maior número de professores encontra-se distribuído pelo grupo de recrutamento 300 

(Português), com 8,1% dos participantes. No 2.° Ciclo do ensino Básico, 3,8% dos 

professores pertencem ao grupo de recrutamento 230 (Matemática e Ciências da 

Natureza). Verifica-se ainda que 12,1% dos professores pertencem aos grupos de 

recrutamento 620 (Educação Física) e 910 e 930 (Educação Especial). 

Os professores têm uma distribuição muito desigual quanto ao género, sendo 82,9% 

do género feminino e 17,1% do género masculino. Em relação à idade, 43,2% dos 

professores tem entre 46 e 55 anos, 28,3% mais de 55 anos, 26,1% entre 36 e 45 anos e 

apenas 2,4% entre 25 e 35 anos. É de referir que relativamente à situação profissional 

73,6% dos professores pertencem ao quadro de escola/agrupamento e ainda 62,2% dos 

professores têm mais de 20 anos de docência. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Os resultados obtidos nos questionários inicial e final estão organizados tendo em 

conta a modalidade da formação e o tema da formação, sendo discutidos separadamente. 

Relativamente à modalidade de formação, apresentamos os resultados por Curso e 

Oficina de Formação. Quanto ao tema da formação, discutimos os resultados das 

formações em cada um dos oito temas apresentados anteriormente. Por fim, fazemos uma 

análise por ação de formação, tendo em conta os resultados ao questionário final. Todos 

os resultados são apresentados sob forma gráfica, identificando os valores médios da 

apreciação dos professores em cada resposta ou dimensão de resposta, assim como o 

desvio padrão.  

Ao longo deste capítulo, o ponto de partida para a discussão dos resultados é o 

questionário final, organizado em 6 dimensões de resposta que, à exceção da dimensão 

“A formação permitiu”, são discutidas caso a caso. A dimensão “A formação permitiu” 

do questionário final, tem itens correspondentes no questionário inicial e final e é 

discutida posteriormente, estabelecendo uma comparação entre os resultados obtidos 

antes e após a realização da formação.  

 

4.1 Resultados por Modalidade de Formação 

 

Curso 

 

Relativamente às ações de formação realizadas segundo a modalidade de formação 

Curso, foram recolhidas 172 respostas ao questionário inicial e 260 respostas ao 

questionário final. Apresentamos em seguida um gráfico com os valores médios obtidos 

em cada dimensão de resposta ao questionário final: 
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Figura 4.1. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - Curso 

 

Estes resultados evidenciam uma apreciação muito positiva nas diversas dimensões 

de análise, sempre com valores médios acima de 3,27. O formador surge como o aspeto 

mais valorizado pelos professores, obtendo a apreciação de 3,72 (DP = 0,44). A dimensão 

“Horário e Instalações” é o aspeto mais apontado pelos professores com uma pontuação 

menos elevada (3,27, DP = 0,68). De modo geral, a modalidade Curso é avaliada de forma 

muito positiva, obtendo a apreciação de 3,56 (DP = 0,55). Em seguida, apresentamos um 

gráfico com as médias fornecidas pelos professores às suas expectativas e a apreciação 

no questionário inicial e final, respetivamente. 

 

Figura 4.2. Expectativas e avaliação dos professores à formação - Curso 
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De um modo geral, os resultados apresentados evidenciam que as formações 

corresponderam às expectativas dos professores, obtendo em cinco itens de avaliação, 

valores próximos entre si. Destaca-se nestes resultados os aspetos relacionados com a 

consolidação de conhecimento e o “fundamentar e enquadrar melhor a planificação” que 

obtiveram resultados ligeiramente superiores na fase final da formação, demonstrando 

terem superado as expectativas iniciais. A aquisição de novos conhecimentos registou 

apreciações ligeiramente inferiores no questionário final. Importa destacar que na área do 

conhecimento, os professores revelaram um maior interesse no questionário inicial pela 

aquisição de novos conhecimentos relativamente ao relembrar e consolidar 

conhecimentos (3,43 em comparação com 2,72). É interessante notar, porém, que os 

resultados demonstram que as formações tiveram maior impacto positivo no 

“Relembrar/consolidar conhecimentos adquiridos”. A questão mais valorizada no 

questionário final foi “Refletir sobre a prática”, com 3,51 valores (DP = 0,65). 

 

Oficina de Formação 

 

Relativamente às ações de formação realizadas segundo a modalidade Oficina de 

Formação, foram recolhidas 249 respostas ao questionário inicial e 270 respostas ao 

questionário final. Os resultados ao questionário final são apresentados em seguida: 

 

Figura 4.3. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - Oficina de Formação 

 

Mais uma vez, os resultados evidenciam uma apreciação muito positiva nas várias 

dimensões de questões. Destaca-se nestes resultados a apreciação feita pelos professores 
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ao formador, com um valor médio de 3,71 (DP = 0,53), sendo este o aspeto mais 

valorizado. Entre os resultados, a dimensão “Horário e Instalações” surge como o aspeto 

menos apreciado pelos professores, assumindo um valor médio de 3,42 (DP = 0,63). De 

modo geral, a modalidade Oficina de Formação é avaliada de forma muito positiva, 

obtendo a apreciação de 3,53 (DP = 0,65). 

Em seguida apresentamos um gráfico com as médias da apreciação fornecidas pelos 

professores às suas expectativas e a apreciação no questionário inicial e final, 

respetivamente. 

 

 

Figura 4.4. Expectativas e avaliação dos professores à formação - Oficina de Formação 

 

Os resultados à tipologia Oficina de Formação, revelam um perfil de respostas 

idêntico ao que é observado para a tipologia Curso. À exceção da afirmação “Adquirir 

novos conhecimentos sobre a disciplina”, todas as restantes afirmações revelam que a 

formação permitiu corresponder ou ultrapassar as expetativas iniciais dos professores. A 

afirmação “Fundamentar e enquadrar melhor a planificação” teve no questionário inicial 

o valor médio de 2,74 (DP = 0,89) e passou na fase final da formação para um valor médio 

de 3,14 (DP = 0,77). Também a afirmação “Relembrar/consolidar conhecimentos 

adquiridos” apresenta um crescimento de 0,46, correspondendo à alteração mais 

significativa das expetativas iniciais para a apreciação final do conjunto de todas as 

formações. A questão mais valorizada no questionário final foi “Refletir sobre a prática”, 

com 3,56 valores (DP = 0,66). 
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Oficina de Formação

Q. Inicial

Q. Final



 

 

 

 
11 

4.2 Resultados por Tema de Formação 

 

Supervisão 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Supervisão, foram 

recolhidas 30 respostas ao questionário inicial e 41 respostas ao questionário final. Os 

resultados ao questionário final são apresentados em seguida: 

 

 

Figura 4.5. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - Supervisão 

 

Os resultados recolhidos situam a apreciação dos professores a cada item de 

resposta acima de 3,37 valores, revelando uma apreciação positiva nas ações de formação 

com o tema “Supervisão”. Os professores valorizaram sobretudo o trabalho do formador 

com uma apreciação média de 3,65 (DP = 0,52). Em seguida, o aspeto mais valorizado 

diz respeito à dimensão “Programas e Materiais”, com um valor médio de 3,52 (DP = 

0,49). A apreciação menos positiva diz respeito a horário e instalações, mesmo assim com 

uma pontuação elevada de 3,37 (DP = 0,61). A avaliação global da formação situa-se em 

3,44 (DP = 0,66). 

É apresentado em seguida o gráfico comparativo das expectativas dos professores 

e a sua apreciação final:  

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Programas e Materiais

Metodologia

Horário e Instalações

Formador

Avaliação Global

Supervisão



 

 

 

 
12 

 

Figura 4.6. Expectativas e avaliação dos professores à formação - Supervisão 

 

Nestes resultados percebemos que as expectativas iniciais dos professores aos itens 

“relembrar / consolidar conhecimentos adquiridos”, “gerir a atividade da sala de aula” e 

“melhorar a comunicação com os alunos” foram baixas, com valores próximos de 2,50. 

No entanto, na fase final da formação, todas as expectativas foram superadas, obtendo 

valores bastante superiores (entre 2,95 e 3,24). Apenas duas das afirmações revelam 

valores inferiores na fase final da formação, “melhores estratégias de avaliação” e 

“aquisição de novos conhecimentos sobre a disciplina”, porém, este não era um dos 

objetivos neste tema de formação. A questão mais valorizada no questionário final foi 

“Refletir sobre a prática”, com 3,66 valores (DP = 0,57). 

 

Diferenciação Pedagógica 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Diferenciação 

Pedagógica foram recolhidas 89 respostas ao questionário inicial e 111 respostas ao 

questionário final. Os resultados ao questionário final são os seguintes: 
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Figura 4.7. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - Diferenciação Pedagógica 

 

Aqui observamos novamente o mesmo perfil de respostas em que a apreciação 

média feita pelos professores é muito elevada, situando-se acima de 3,48 valores em todas 

as dimensões. A dimensão mais valorizada foi o “Formador”, com uma apreciação média 

de 3,86 (DP = 0,35), seguindo-se a dimensão “Metodologia” com 3,72 (DP = 0,52). A 

apreciação menos elevada diz respeito a horário e instalações, mesmo assim com uma 

pontuação de 3,48 (DP = 0,64). A avaliação global da formação foi de 3,72 (DP = 0,49). 

O gráfico comparativo das expectativas dos professores e a sua apreciação final é o 

seguinte:  

 

 

Figura 4.8. Expectativas e avaliação dos professores à formação - Diferenciação Pedagógica 
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À exceção da afirmação “Adquirir novos conhecimentos sobre a disciplina”, todas 

as restantes afirmações revelam que a formação permitiu ultrapassar as expetativas 

iniciais dos professores. A afirmação “Fundamentar e enquadrar melhor a planificação” 

teve no questionário inicial o valor médio de 2,38 (DP = 0,90) e passou na fase final da 

formação para um valor médio de 3,32 (DP = 0,74). Este aumento de 0,94 constitui a 

alteração mais significativa das expetativas iniciais para a apreciação final do conjunto 

de todas as formações. A questão mais valorizada no questionário final foi “Refletir sobre 

a prática”, com uma apreciação de 3,66 valores (DP = 0,63). 

 

 

Didáticas 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Didáticas foram 

recolhidas 57 respostas ao questionário inicial e 56 respostas ao questionário final. Os 

resultados ao questionário final são apresentados em seguida: 

 

Figura 4.9. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - Didáticas 

 

Os resultados apresentados acima revelam uma apreciação positiva das formações 

enquadradas no tema “Didáticas”. O aspeto mais apreciado pelos professores foi o papel 

do formador, com 3,65 valores (DP = 0,54). A apreciação menos elevada diz respeito a 

horário e instalações, mesmo assim com uma pontuação de 3,34 (DP = 0,73). A avaliação 

global da formação situa-se nos 3,40 (DP = 0,66). 
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O gráfico comparativo das expectativas iniciais dos professores e a sua apreciação 

final é o seguinte:  

 

Figura 4.10. Expectativas e avaliação dos professores à formação - Didáticas 

 

No que diz respeito ao tema de formação Didáticas, as maiores expectativas dos 

professores centram-se no “desenvolver / melhorar estratégias de ensino” e “refletir sobre 

a prática”. Em ambos os casos, os resultados revelam que estas expectativas não foram 

correspondidas. Ainda assim, o refletir sobre a prática, obteve a maior pontuação no 

questionário final (3,36, DP = 0,70). Os aspetos que revelam ter superado as expectativas 

iniciais são: “relembrar / consolidar conhecimentos adquiridos” com um crescimento de 

0,51 em relação ao questionário inicial; “melhorar a comunicação com os alunos” e 

“fundamentar e enquadrar melhor a planificação” com um crescimento de 0,12.  

 

TIC 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema TIC foram recolhidas 31 

respostas ao questionário inicial e 26 respostas ao questionário final. Os resultados ao 

questionário final são apresentados em seguida: 
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Figura 4.11. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - TIC 

 

Os resultados aqui apresentados revelam uma apreciação muito positiva das 

formações enquadradas no tema TIC. Destaca-se nestes resultados a apreciação feita 

pelos professores ao formador, com um valor médio de 3,91 (DP = 0,24) evidenciando 

não só uma apreciação muito positiva mas também grande concordância de todos os 

professores. Em contraste com os restantes resultados surge a dimensão “Horário e 

Instalações”, com um valor médio de 3,25 (DP = 0,60), revelando-se o aspeto menos 

valorizados pelos professores. Globalmente, a formação foi avaliada em 3,85 (DP = 0,37) 

por este grupo de professores. 

É apresentado em seguida o gráfico comparativo das expectativas dos professores 

e a sua apreciação final:  

 

Figura 4.12. Expectativas e avaliação dos professores à formação – TIC 
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Os resultados apresentados apontam para o sucesso das formações enquadradas na 

temática TIC, registando apreciações bastante superiores no questionário final. 

Destaca-se aqui um maior crescimento nas afirmações “desenvolver/melhorar estratégias 

de avaliação” com um crescimento de 0,75; “desenvolver/melhorar estratégias de ensino” 

com um crescimento de 0,68 e “relembrar/consolidar conhecimentos adquiridos” com um 

crescimento de 0,65. A única exceção diz respeito à aquisição de novos conhecimentos 

que registou um valor médio ligeiramente inferior no questionário final (3, 23 DP = 0,91). 

 

Mediação (com Indisciplina)  

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Mediação foram 

recolhidas 78 respostas ao questionário inicial e 77 respostas ao questionário final. Os 

resultados ao questionário final são os seguintes: 

 

 

Figura 4.13. Média de apreciação em cada dimensão de resposta – Mediação 

 

Os resultados ao questionário revelam uma apreciação muito positiva às formações 

enquadradas no tema Mediação. O formador foi o aspeto mais apreciado pelos 

professores, registando o valor médio de 3,91 (DP = 0,24). Nestes resultados percebemos 

que existe uma grande variabilidade de respostas à dimensão “Horário e Instalações”, que 

também é a que tem um valor médio mais baixo, de 3,49 (DP = 0,63). De um modo geral, 

a formação foi avaliada em 3,74 (DP = 0,43) por este grupo de professores. 
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O gráfico comparativo das expectativas dos professores e a sua apreciação final é o 

seguinte  

 

 

Figura 4.14. Expectativas e avaliação dos professores à formação – Mediação 

 

No que diz respeito ao tema de formação Mediação, percebemos que, de um modo 

geral, as apreciações feitas no final da formação superaram as expectativas iniciais   dos 

professores. Com apreciações ligeiramente inferiores no questionário final encontramos 

as afirmações relativas a adquirir novos conhecimentos sobre a disciplina, 

desenvolver/melhorar estratégias de ensino e desenvolver/melhorar estratégias de 

avaliação, o que está em linha com o tema da formação. A questão mais valorizada no 

questionário final foi “Refletir sobre a prática”, com uma apreciação de 3,70 (DP = 0,51). 

 

Cultura Profissional (com Trabalho colaborativo ou em equipa e lideranças 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Cultura Profissional 

foram recolhidas 51 respostas ao questionário inicial e 61 respostas ao questionário final. 

Os resultados ao questionário final são os seguintes: 
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Figura 4.15. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - Cultura Profissional 

 

Os resultados obtidos revelam uma avaliação positiva das formações, situando a 

apreciação do professor a cada item acima de 3,39 valores. De facto, todas as dimensões 

apresentam valores muito próximos entre si, destacando-se o papel do formador, com um 

valor médio de 3,62 (DP = 0,53). A apreciação menos elevada diz respeito aos 

“Programas e Materiais” com uma pontuação de 3,39 (DP = 0,51). A avaliação global da 

formação situa-se nos 3,42 (DP = 0,61). 

O gráfico comparativo das expectativas dos professores e a sua apreciação final é o 

seguinte: 

 

Figura 4.16. Expectativas e avaliação dos professores à formação – Cultura Profissional 

 

No que diz respeito ao tema de formação Cultura Profissional, os resultados 

revelam expectativas altas de acordo com algumas das afirmações, como são exemplo o 
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desenvolver ou melhorar estratégias de ensino/avaliação, aquisição de novos 

conhecimentos sobre a disciplina e refletir sobre a prática. Percebemos que nem todas as 

expectativas foram correspondidas na fase final da formação. A afirmação que revela uma 

maior discrepância entre os dois questionários foi a aquisição de novos conhecimentos 

sobre a disciplina, sendo de notar, no entanto, que esta não seria certamente uma ênfase 

importante neste tema de formação. A questão mais valorizada no questionário final foi 

“Refletir sobre a prática”, com uma apreciação de 3,56 (DP = 0,65). 

 

Avaliação 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Avaliação, foram 

recolhidas 39 respostas ao questionário inicial e 38 respostas ao questionário final. Os 

resultados ao questionário final são os seguintes: 

 

 

Figura 4.17. Média de apreciação em cada dimensão de resposta – Avaliação 

 

Os resultados evidenciam uma grande variabilidade de respostas, no entanto, todos 

as dimensões registam a apreciação do professor acima de 3. O formador e os aspetos 

relacionados com o horário e instalações obtiveram uma apreciação idêntica de 3,36 

valores (DP = 0,75 e DP = 0,59, respetivamente). O aspeto menos apreciado foi a 

metodologia da formação com uma pontuação de 3,16 (DP = 0,72). A avaliação global 

da formação foi positiva, de 3,07 (DP = 0,88). 
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O gráfico comparativo das expectativas dos professores e a sua apreciação final é o 

seguinte: 

 

 

Figura 4.18. Expectativas e avaliação dos professores à formação – Avaliação 

 

Nestes resultados, percebemos que existe uma grande variabilidade de respostas 

entre as afirmações. No que concerne ao tema das formações, a afirmação “desenvolver/ 

/melhorar estratégias de avaliação”, revela que estas superaram as expectativas iniciais 

dos professores, situando a apreciação final em 3,11 (DP = 0,83). Outros itens apresentam 

apreciações inferiores na fase final da formação. A afirmação que revela uma maior 

discrepância entre os dois questionários foi a aquisição de novos conhecimentos sobre a 

disciplina, sendo de notar, no entanto, que esta não seria certamente uma ênfase 

importante neste tema de formação.  

 

Educação Inclusiva 

 

Relativamente às ações de formação enquadradas no tema Educação Inclusiva, 

foram recolhidas 46 respostas ao questionário inicial e 120 respostas ao questionário final. 

Os resultados ao questionário final são os seguintes: 
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Figura 4.19. Média de apreciação em cada dimensão de resposta – Educação Inclusiva 

 

Os resultados obtidos revelam uma avaliação positiva ou muito positiva das 

formações enquadradas no tema “Educação Inclusiva”. Entre os quatro itens mais 

valorizados, obtemos valores muito próximos entre si, sendo o formador o aspeto mais 

apreciado pelos professores, com um valor médio de 3,61 valores (DP = 0,48). A 

dimensão “Metodologia” e “Programas e Materiais” obtêm uma pontuação de 3,46 (DP 

= 0,55) e 3,43 (DP = 0,49), respetivamente. A apreciação menos elevada diz respeito ao 

horário e instalações, evidenciando uma grande variabilidade de respostas, com um valor 

médio de 3,10 (DP = 0,72). A avaliação global da formação situa-se em 3,50 (DP = 0,55). 

O gráfico comparativo das expectativas dos professores e a sua apreciação final é o 

seguinte: 
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Figura 4.20. Expectativas e avaliação dos professores à formação – Educação Inclusiva 

 

Nestes resultados, percebemos que a maior expectativa dos professores às ações de 

formação inseridas na temática Educação Inclusiva, dizem respeito à reflexão sobre a 

prática, um aspeto que não foi correspondido na fase final da formação. No entanto, 

identificam-se alguns aspetos que superaram as expectativas iniciais, como o 

“fundamentar e enquadrar melhor a planificação” e “relembrar/consolidar conhecimentos 

adquiridos”. A questão mais valorizada no questionário final foi “Refletir sobre a prática”, 

com uma apreciação de 3,43 (DP = 0,66). 

 

 

4.3. Resultados por Ação de Formação e Dimensão 

 

Programa e Materiais 

 

A dimensão “Programas e Materiais” engloba itens de apreciação relativos ao 

cumprimento dos objetivos da formação; a relação entre os conteúdos e a atividade 

profissional dos formandos, assim como os materiais e documentação disponibilizados. 

São apresentados em seguida os resultados relativos a esta dimensão: 
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Figura 4.21. Valores médios da apreciação feita pelos professores à dimensão “Programas e Materiais” por 

ação de formação. 

 

Os resultados apresentados revelam que os professores fazem de um modo geral 

uma apreciação global positiva ou muito positiva no que concerne à dimensão 

“Programas e Materiais”, sendo o valor médio de apreciação nesta dimensão de 3,54 (DP 

= 0,42). Nestes resultados, a ação de formação “Aprendizagem Baseada em Projetos e as 

TIC” obteve a apreciação máxima, sendo avaliada por todos os professores com o valor 

de 4. A ação de formação menos valorizada foi “Escola Inclusiva: Diversidade e 

Diferenciação”, obtendo a apreciação média de 2,89 valores (DP = 0,87). 

 

Metodologia 

 

A dimensão “Metodologia” engloba quatro itens de apreciação, relativos aos 

objetivos da formação, a oportunidade de envolvimento dos formandos na formação, a 

troca de experiências com outros formandos e ainda a relação estabelecida entre a teoria 

e a prática profissional dos formandos. São apresentados em seguida os resultados 

relativos a esta dimensão: 
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Figura 4.22. Valores médios da apreciação feita pelos professores à dimensão “Metodologia” por ação de 

formação. 

 

A dimensão “Metodologia” foi de um modo geral muito bem apreciada pelos 

professores, demonstrando corresponder às suas expectativas, com um valor médio de 

3,55 (DP = 0,46). A ação de formação com um valor médio mais alto foi a “Aprendizagem 

baseada em Projetos e as TIC”, com 3,97 (DP = 0,09), evidenciando também uma grande 

concordância entre todos os formandos. Apenas uma ação de formação é situada abaixo 

de 3, “Escola Inclusiva: Diversidade e Diferenciação”, com um valor médio de 2,95 (DP 

= 0,90). 

 

Horário e Instalações 

 

A dimensão “Horário e Instalações” engloba dois itens de apreciação, relativos à 

adequação do horário e às condições das instalações. São apresentados em seguida os 

resultados relativos a esta dimensão: 
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Autonomia e Flexibilidade Curricular: Aprendizagem…

As Aprendizagens em Matemática do 1.º Ciclo - Os…
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Figura 4.23. Valores médios da apreciação feita pelos professores à dimensão “Horário e Instalações” por 

ação de formação. 

 

Os resultados apresentados acima revelam que a dimensão “Horário e Instalações” 

foi aquela onde os professores manifestaram uma apreciação menos positiva, quando 

comparada com outras dimensões. No entanto, a sua apreciação global situa-se ainda 

assim no valor elevado de 3,38 valores (DP = 0,58). Surge alguma variabilidade de 

respostas, no entanto, há que ter em conta que o horário é um aspeto onde será sempre de 

difícil obter acordo entre todos os professores. A ação de formação com apreciação mais 

elevada foi “Aprendizagem Baseada em Projetos e as TIC”, com 3,88 (DP = 0,35). A 

ação de formação menos valorizada foi “As Aprendizagens em Matemática do 1.° Ciclo 

– Os Materiais Manipuláveis e as Metas Curriculares do Ensino Básico”, com a 

apreciação média de 2,77 (DP = 0,94).  

 

Formador 

 

A dimensão “Formador” engloba quatro itens de questão relativos à prestação do 

formador ao nível da comunicação, dinâmica com os formandos, domínio de 
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conhecimentos e esclarecimento de dúvidas. São apresentados em seguida os resultados 

relativos a esta dimensão: 

 

 

 

Figura 4.24. Valores médios da apreciação feita pelos professores à dimensão “Formador” por ação de 

formação. 

 

De modo geral, os resultados apresentados revelam uma apreciação muito positiva 

aos formadores que dinamizaram as diversas ações de formação. O valor médio destes 

resultados foi de 3,74 (DP = 0,36). Nestes resultados, três ações de formação obtiveram 

a apreciação máxima de 4 valores: Gerir Conflitos em Contexto Escolar; Aptidão Física, 

Sucesso Escolar e Rendimento Desportivo - Plataforma FitEscola; Aprendizagem 

Baseada em Projetos e as TIC. O valor mais baixo corresponde à ação de formação “As 

Metas Curriculares em Matemática e o Programa do Ensino Básico”, com uma apreciação 

de 3,23 (DP = 0,64) – ainda assim, este valor demonstra uma grande concordância com 

os itens em avaliação.  

 

 

Avaliação Global 
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A dimensão “Avaliação Global” engloba dois itens de questão relativos à avaliação 

da ação e avaliação do formador. São apresentados em seguida os resultados relativos a 

esta dimensão: 

 

Figura 4.25. Avaliação Global dos professores organizadas por Ação de Formação 

 

A avaliação feita pelos professores às 20 formações apresentadas no gráfico acima, 

foi globalmente positiva, obtendo uma média geral de 3,55 valores (DP = 0,48). As ações 

de formação mais apreciadas pelos professores, “Aptidão Física, Sucesso Escolar e 

Rendimento Desportivo - Plataforma FitEscola” e “Aprendizagem Baseada em Projetos 

e as TIC” são avaliadas de forma unânime com 4 valores. Apenas uma ação de formação 

é situada abaixo de 3, “As Metas Curriculares em Matemática e o Programa do Ensino 

Básico”, com um valor médio de 2,96 (DP = 0,75).  

 

 

4.4. Comentários dos professores às ações de formação 

 

As respostas às perguntas abertas estão em linha com os resultados apresentados. 

Nos pontos fortes realçados pelos formandos, destacam-se a partilha entre colegas, de 

estratégias, experiências, conhecimentos e saberes, assim como o equilíbrio/relação entre 

a teoria e a prática que muitas ações apresentaram. Deste modo, a componente prática da 
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formação é um dos aspetos mais valorizados. A qualidade dos formadores, a sua solidez 

científica, a dinâmica vivida (alguns sublinham a clareza e o entusiasmo dos/as 

formadores/as) são alguns dos aspetos mais realçados na formação; para tal, são 

mobilizados outros argumentos como a capacidade de comunicação da formadora e o 

bom relacionamento formador/formandos. Outros aspetos são valorizados, como: a 

pertinência do tema e dos conteúdos; a adequação dos materiais e da informação; a 

criteriosa gestão do tempo da formação e a diversificação de atividades no decorrer das 

sessões; a reflexão sobre boas práticas; e a contribuição da formação para reais mudanças 

nas práticas docentes. É ainda evidenciado o papel das ações de formação como espaços 

de partilha entre professores, onde se promove a sua reflexão e o debate, assim como a 

troca de experiências. 

Nos pontos a melhorar, os formandos apontam principalmente aspetos relacionados 

com os horários e o calendário e com a organização interna de algumas ações, embora se 

manifestamente globalmente satisfeitos. Assim, sublinham: a necessidade de adequar os 

horários das formação ao trabalho desenvolvido nas escolas (por vezes, este horário colide 

com reuniões) e ao seu esforço diário (dizem ser extremamente cansativo as formações 

ao final do dia); o tempo reduzido da ação para o intenso trabalho solicitado aos 

formandos; as vantagens de realizar a formação no inicio do ano letivo 

(preferencialmente, no 1.º período, quanto muito no 2.º período; contrariamente, outros 

referem ter ainda muito trabalho de preparação no 1.º semestre) de forma a haver tempo 

de mobilizar para a prática os conhecimentos, competências e estratégias adquiridos e não 

coincidir a formação com o final do ano letivo. São ainda apontados os seguintes pontos 

a melhorar: adequar a formação à nova legislação, aos programas, à faixa etária dos 

alunos e ao trabalho na sala de aula; aprofundamento do trabalho prático; exploração de 

questões do quotidiano; instalações e disposição da sala; aumentar as atividades 

experimentais, particularmente as que são exequíveis nas escolas e atividades para todos 

os anos de ensino; evitar o número elevado de formandos em algumas ações; reforçar o 

feedback relativamente ao trabalho realizado durante a formação; necessidade de reforçar 

também a componente prática; definição de estratégias de gestão de sala de aula e 

problemas de indisciplina. 

O questionário também pede a opinião dos formandos sobre a adequação do tempo 

da formação. Este é considerado maioritariamente adequado, mas alguns dos formandos 

apontam a necessidade de dar continuidade e/ou aprofundar diversos temas dos cursos e 

das oficinas de formação. No entanto, uma parte deles considera que o tempo da ação não 
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foi adequado, indicando pontualmente um número de horas diferente e, por vezes, 

relacionando essa proposta com uma modalidade alternativa de formação, que 

consideram mais adequada – no caso de serem cursos, propõem a oficina de formação. 

Também indicam as desvantagens em calendarizar as ações de formação para períodos 

de intenso trabalho docente, como o 3.º período, com as avaliações do final do ano letivo, 

ou o 1.º período, quando ainda decorrem trabalhos de preparação do ano.  

Os formandos afirmam, nomeadamente, que “No final do 3.º Período foi difícil 

articular a ação com o trabalho do final do ano letivo. A melhor altura para a ação seria 

no 2º Período” (Oficina de Formação: Avaliação nos Ensinos Básico e Secundário: Como 

avaliar para o sucesso educativo?) ou que “Tendo em conta o tema e tendo por base um 

documento legal recente, penso que esta ação deveria ter sido uma "oficina de formação" 

de 50 horas, dando a possibilidade aos formandos de aplicarem os conteúdos na sua 

prática letiva” (Curso: Para o Desenvolvimento de Uma Escola Inclusiva); por seu lado, 

um dos formandos considera que “O tempo foi adequado. De qualquer forma poderia 

haver um aprofundamento desta formação para poder analisar mais casos das nossas 

turmas e aplicar estratégias indicadas nesta formação” (Oficina de Formação: Gerir 

conflitos em contexto escolar); e “O balanço que faço desta oficina de formação é 

claramente positivo. Progredi e atingi os objetivos a que me propusera e tomei 

conhecimento de uma série de ferramentas, aprendi a utilizá-las, e, sobretudo, adquiri 

vários recursos que irão melhorara o meu trabalho enquanto professora e irão, certamente, 

contribuir para aumentar a motivação dos meus alunos” (Oficina de Formação: Oficina 

de diferenciação pedagógica). 

 

 

4.5. Resultados globais 

 

Os resultados aqui apresentados mostram uma apreciação, de modo geral, bastante 

positiva do conjunto das formações. Apesar de encontrarmos alguma variabilidade de 

respostas, as médias registadas para cada item de questão encontram-se na maior parte 

dos casos entre o 3,0 e 4,0. Em seguida apresentamos um gráfico reunindo todo o conjunto 

de dados obtidos ao questionário final, num total de 530 respostas: 
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Figura 4.26. Média de apreciação em cada dimensão de resposta - dados do questionário final do conjunto 

das formações. 

 

O formador representou um papel de destaque no sucesso da formação, obtendo em 

vários casos os valores médios mais altos e a menor variabilidade de respostas. Neste 

caso, os professores avaliaram o formador quanto à sua comunicação; ao domínio e 

conhecimentos dos temas em discussão; à interação promovida entre os participantes; e 

o esclarecimento de questões suscitadas. Nesta dimensão verificou-se um valor médio de 

3,71 (DP = 0,48). Quanto à metodologia da formação, que incluía a troca de experiências 

entre os formandos; a relação entre a teoria e as suas práticas profissionais; assim como 

a própria metodologia da formação, foi também avaliada de forma muito positiva, 

obtendo um valor médio para a totalidade dos dados de 3,56 (DP = 0,56). Relativamente 

à dimensão “Programas e Materiais” os professores demonstraram ficar satisfeitos com 

os objetivos da formação; a documentação disponibilizada; consideraram ter estabelecido 

uma relação entre os conteúdos e a sua atividade profissional. Nesta dimensão registou-se 

o valor médio de 3,52 (DP = 0,51). A dimensão “Horário e Instalações” foi aquela onde 

se verificaram os valores médios mais baixos, demonstrando ser um dos aspetos menos 

apreciado pelos professores; a média desta dimensão foi de 3,35 (DP = 0,66). De modo 

geral, a apreciação feita pelos professores revela o sucesso das formações aplicadas pelo 

CFECC, situando-se a apreciação global nos 3,54 (DP = 0,60). 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Neste relatório foram analisados os resultados relativos aos questionários de 

avaliação utilizados em 20 ações de formação abrangendo um total de 951 respostas. A 

modalidade da ação mais presente foi a Oficina de formação com 12 ações, seguida da 

modalidade Curso de formação com oito ações. Os valores médios de satisfação para as 

duas modalidades foram elevados destacando-se com uma apreciação global média de 

3,56 (DP = 0,55) a modalidade Curso, seguida da modalidade Oficina de Formação com 

uma apreciação global de 3,53 (DP = 0,65). 

Relativamente aos temas das ações destacam-se como mais apreciados as TIC, a 

Mediação, e a Diferenciação Pedagógica com valores médios globais acima de 3,7; 

apresentando-se as restantes temáticas com valores médios entre 3,07 e 3,50 que, para 

escala utilizada (de 1 a 4), se devem considerar valores elevados. 

 

 TIC com uma avaliação global de 3,85 (DP = 0,37) 

 Mediação com uma avaliação global de 3,74 (DP = 0,43)  

 Diferenciação Pedagógica com uma avaliação global de 3,72 (DP = 0,49). 

 Educação Inclusiva com uma avaliação global de 3,50 (DP = 0,53)  

 Supervisão com uma avaliação global de 3,44 (DP = 0,66)  

 Cultura Profissional (com Trabalho colaborativo ou em equipa e lideranças) 

com uma avaliação global de 3,42 (DP = 0,61). 

 Didáticas e Gestão Curricular com uma avaliação global de 3,40 (DP = 0,66). 

 Avaliação com uma avaliação global de 3,07 (DP = 0,88) 

 

Quando é realizado o confronto entre os questionários iniciais e finais podemos 

observar que em quase todos os casos os resultados são favoráveis a estes últimos. 

Destacam-se sobretudo as questões “Relembrar/consolidar conhecimentos adquiridos” e 

“Fundamentar e enquadrar melhor a planificação”, refletindo de forma muito positiva a 

boa resposta dada pela formação aquelas que eram as expectativas iniciais dos professores 

participantes. 

Relativamente às 20 ações de formação analisadas, podemos verificar que 19 delas 

apresentam uma apreciação global média elevada, acima de 3,0. De destacar 

positivamente as ações “Aptidão Física sucesso Escolar e Rendimento” e “Aprendizagem 
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baseada em projetos e as TIC” com uma avaliação global média máxima de 4,00 valores. 

A ação onde os resultados foram menos positivos foi “As Metas Curriculares em 

Matemática e o Programa do Ensino Básico”, com um valor médio de 2,96 (DP = 0,75). 

Quando é feita a análise para as quatro dimensões exploradas, podemos verificar 

ligeiras variações. Na dimensão Programas e Materiais, apenas a ação “Escola Inclusiva: 

Diversidade e Diferenciação”, não atingiu uma apreciação média de 3,00 valores (2,89 

valores; DP = 0,87). Relativamente à dimensão Metodologias, apenas a ação de formação 

“Escola Inclusiva: Diversidade e Diferenciação”, não atingiu um valor médio de 3,00 

(2,95 valores; DP = 0,90). Na dimensão Horários e Instalações, embora a maioria das 

ações realizadas apresente resultados elevados, duas ações destacaram-se como menos 

satisfatórias, “Formação de Formadores em Blearning” e “As Aprendizagens em 

Matemática do 1.° Ciclo – Os Materiais Manipuláveis e as Metas Curriculares do Ensino 

Básico”, com apreciações médias inferiores a 3,00 valores. Por fim na dimensão 

Formador, os resultados voltam a ser extremamente satisfatórios com 16 ações com 

valores médios muito elevados (superiores a 3,50 valores) destacando-se três ações que 

atingiram o valor máximo. 

Todas as afirmações anteriores, baseadas em dados de natureza quantitativa, são 

apoiadas pelas respostas às perguntas de natureza aberta. A conclusão geral é que a 

formação realizada cumpriu de forma muito positiva os objetivos propostos. No único 

caso com valorização inferior, os resultados foram mesmo assim francamente positivos. 

Na nossa perspetiva, todas as ações de formação podem ser oferecidas em futuras 

oportunidades. Relativamente à ação de formação com menor valorização final pelos 

professores, será de procurar saber junto do respetivo formador e, eventualmente, junto 

de diversos formandos, o que poderá ter corrido menos bem, de forma a poder conseguir 

melhores resultados em futuras realizações. O mesmo poderá ser realizado no que respeita 

às dimensões Programas e Materiais, Metodologias, e Horários e Instalações 

relativamente às ações de formação que tiveram a apreciação mais reduzida. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 – Questionário Inicial 

 

 

  

  

 

Questionário de expectativas 

Título da Ação 
 

Registo de Acreditação: CCPFC/ACC                  Código:               Formador:  
 
 

Este questionário, a ser aplicado no início da ação, faz parte de um conjunto de ferramentas 
que pretendem recolher informação que permita monitorizar a ação, com a finalidade de 
melhorar a formação contínua oferecida aos docentes, pelo Centro de Formação _________ 
 

Dados para caracterização da amostra 
 
1. Agrupamento/Escola não agrupada 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Idade     25 a 35 anos            36 a 45 anos          46 a 55 anos              mais de 55 anos     

3. Género        Feminino            Masculino      

4. Código do Grupo de Recrutamento    

5. Experiência na Docência     0 a 5 anos       6 a 10 anos       11 a 15 anos       

                                                  16 a 20 anos      mais de 20 anos     

6. Assinale a sua situação: 

Quadro de Escola/Agrupamento               QZP             Contratado/a           Outra situação   

Questões 
     
7. Com esta ação pretende: 

Em cada item, assinale com um círculo a resposta que melhor corresponde à sua apreciação  

1 – nada  2 – em parte  3 – maior parte  4 – totalmente   

    

7.1 Fundamentar/Enquadrar melhor a planificação 1 2 3 4 

7.2 Desenvolver/Melhorar estratégias de ensino 1 2 3 4 

7.3 Desenvolver/Melhorar estratégias de avaliação 1 2 3 4 

7.4 Melhorar a comunicação com os alunos 1 2 3 4 

7.5 Gerir a atividade da sala de aula 1 2 3 4 
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7.6 Relembrar/Consolidar conhecimentos adquiridos 1 2 3 4 

7.7 Adquirir novos conhecimentos 1 2 3 4 

7.8 Refletir sobre a prática  1 2 3 4 

 
 
 

 
 
Data       /        /                                                                             Obrigado pela sua colaboração! 



 

 

 

 
36 

Anexo 2 – Questionário Final 

 

 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO 
 

 

Questionário Final da Ação pelo/a Formando/a 

Este questionário, a ser aplicado no fim da ação, faz parte de um conjunto de ferramentas 
que pretendem recolher informação que permita monitorizar a ação, com a finalidade de 
melhorar a formação contínua oferecida aos docentes, pelo Centro de Formação de 
Escolas _________. 

 

Título da Ação:  

Relativamente à ação de formação realizada, assinale com “X” o número da escala que 

corresponde à sua opinião, utilizando a chave: 

                              1 – nada       2 – em parte       3 – maior parte        4 – totalmente         

                                                                                                                                                  1        2       3      4            

1. Programa e Materiais 

1.1 Os objetivos foram cumpridos 

1.2 Os conteúdos aplicam-se à sua atividade profissional 

1.3  A documentação e os materiais disponibilizados eram adequados  

1.4  A duração da formação foi adequada 

1.5 Se o tempo não foi adequado, indique qual seria a mais apropriada 

Justifique _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Metodologia 

2.1 A metodologia foi adequada aos objetivos da formação 

2.2 Os formandos foram envolvidos no desenvolvimento da formação 

2.3 Foi proporcionada a troca de experiências entre os formandos 

2.4 Foi relacionada a teoria com a prática profissional dos formandos 

3. Horário e  instalações 

3.1 O horário foi adequado 
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3.2 As instalações tinham condições adequadas    

4. A formação permitiu 

4.1 Fundamentar e enquadrar melhor a planificação 

4.2 Desenvolver/melhorar estratégias de ensino 

4.3 Desenvolver/melhorar estratégias de avaliação 

4.4 Melhorar a comunicação com os alunos 

4.5 Gerir a atividade da sala de aula 

4.6 Relembrar/consolidar conhecimentos adquiridos 

4.7 Adquirir novos conhecimentos sobre a disciplina 

4.8 Refletir sobre a prática  

4.9 A formação correspondeu às minhas necessidades formativas 

5. Formador 

5.1 O formador comunicou de forma clara e eficaz 

5.2 O formador promoveu a participação dos formandos 

5.3 O formador revelou domínio e conhecimentos atualizados dos 

temas 

5.4 O formador promoveu o esclarecimento das as questões suscitadas 

6. Avaliação global 

Relativamente este item, assinale com “X” o número da escala que corresponde à sua opinião, 

utilizando a chave: 

                              1 – não satisfaz       2 – satisfaz       3 – bom        4 – muito bom         

6.1 Avaliação global do formador 

6.2 Avaliação global da ação 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 
38 

 

 

7. Pontes fortes da ação 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Pontos a melhorar 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

     
Data:       /     /                                   Obrigado pela sua colaboração!           
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