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Relatório da Formação do CFAE Sousa Nascente 2020/2021 

 

Neste relatório pretende-se conhecer as formações realizadas pelo pessoal docente e 

não docente do Agrupamento de Escolas de Airães e fazer uma avaliação do grau de satisfação. 

No que se refere às ações de formação o pessoal docente participou nas seguintes 

ações:  

• Gamificação e Aula Invertida: novas tecnologias, novas práticas pedagógicas (2 

professores na turma E); 

• Primeiros socorros pediátricos em contexto escolar (1 professor na turma B); 

• Oficina de Dança na Escola (3 professores); 

• Ferramentas de apoio ao ensino à distância (1 professor na turma G e 5 professores na 

turma J); 

• Aprendizagem significativa com as Tecnologias Digitais (1 professor); 

• Gamificação: uma abordagem inovadora ao trabalho colaborativo em sala de aula (1 

professor na turma B); 

• A metodologia da aula invertida na disciplina de Matemática (1 professor na turma B); 

• E-portefólios: aplicação de competências digitais e partilha em educação (4 

professores na turma B e 1 professor na turma C); 

• Emoções e Inteligência Emocional na Sala de Aula (1 professor na turma B); 

• Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas (4 professores); 

• Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 (4 professores em várias turmas); 

• A utilização de ferramentas digitais na avaliação formativa (1 professor); 

• Programa de Promoção da Consciência Fonológica e Consciência Lexical - Pré-escolar 

(4 professores); 

• Plataformas de Gestão de Aprendizagem (LMS) (3 professores); 

• Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 (11 professores). 

No total foram realizadas 48 ações de formação pelos professores do nosso 

Agrupamento e alguns professores participaram em mais do que uma ação de formação.  

No caso do pessoal não docente, 15 assistentes operacionais participaram na ação de 

formação “Precauções Básicas do Controlo de Infeção por COVID-19 em contextos escolares” 

e 4 assistentes técnicos frequentaram a ação de formação “Potencializar a GSuite em contexto 

de Teletrabalho”. 

Em relação às ações de curta duração os professores participaram nas seguintes: 

• Igualdade de Género e Cidadania: discursos e práticas educativas I (4 professores); 

http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/


 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                               e. conselhopedagogico@aeairaes.pt        |          w.  www.aeairaes.pt          2|13 
 

 

• Igualdade de Género e Cidadania: discursos e práticas educativas II (4 professores); 

• Cidadania e Flexibilidade Curricular no âmbito do Decreto-Lei n.º 55/2018 de 6 de 

julho (41 professores); 

• Identificar, Operacionalizar e Incluir (36 professores); 

• Comunidades de Práticas: Criar redes de escolas com interesses comuns | aprender 

juntos (5 professores); 

• eTwinning & Projeto Erasmus ASSURE+ (9 professores); 

• Webinar Covid-19 em saúde escolar (5 professores); 

• Violência online: mecanismos de prevenção e combate (2 professores); 

• A Diabetes na Escola (7 professores); 

• Ambientes Virtuais de Aprendizagem e Tecnologias Digitais (4 professores); 

• O modelo do Programa de Educação Artística (4 professores); 

• Comunicação e colaboração em ambientes virtuais Moodle (3 professores); 

• Recursos educativos abertos e licenciamento de conteúdos digitais (4 professores); 

• Comunicação e colaboração em ambientes virtuais Classroom (4 professores); 

• Comunicação e colaboração em ambientes virtuais Teams (2 professores). 

No total os professores do Agrupamento realizaram 134 ações de curta duração. 

 

Análise dos resultados do questionário realizado ao pessoal docente 

Responderam ao questionário 50 docentes e 88% (44 docentes) frequentaram ações 

de formação, incluindo Ações de Curta Duração, no presente ano letivo e 12% (6 docentes) 

não frequentaram. 
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No que se refere ao grau de satisfação relativamente às ações de formação realizadas 

e/ou que estão a realizar as respostas foram as seguintes: 4,2% dos inquiridos atribuiu o nível 

1; 2,1% o nível 2; 6,3% o nível 3; 39,6% o nível 4 e 47,9% o nível 5, em que nível 1 corresponde 

a “nada satisfeito(a)” e o nível 5 a “totalmente satisfeito(a)”. 

 

Dos professores inquiridos, 37,5% consideram que as formas de divulgação das ações 

de formação que realizou e/ou frequenta são totalmente apropriadas; 33,3% que são muito 

apropriadas; 27,1% que são apropriadas e 2,1% responderam nada apropriadas. 
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Quando questionados sobre a pertinência das ações de formação que foram 

divulgadas, 2% atribuíram nível 1; 16,3% atribuíram nível 3; 36,7% o nível 4 e 44,9% o nível 5, 

em que nível 1 corresponde a nada satisfeito(a) e nível 5 a totalmente satisfeito(a). 

 

 

Responderam que pretendem frequentar ações de formação que não estão 

disponíveis no Plano de Formação CFAE Sousa Nascente 20,4% dos inquiridos (10 professores) 

e referiram que pretendem frequentar ações de formação sobre os temas seguintes:  

• formação específica na minha área disciplinar; 

• calculadora gráfica no ensino da Matemática; quadros interativos; 

• Escrita Criativa; 

• formação na área específica do grupo 520; 

• formação na área das artes; 

• formação na área disciplinar, Excel, máquinas de calcular; 
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• “eTwinning”; 

• realização de materiais pedagógicos para alunos com medidas adicionais em contexto 

de CAA em agrupamentos; 

• a escola do futuro e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

• Artes Plásticas, Ilustração, Animação. 

 

 

Dos docentes que responderam ao inquérito 12 (24%) consideram que há aspetos 

negativos nas ações de formação que realizaram e/ou frequentam atualmente. Os aspetos 

negativos apontados foram: horário inadequado (33,3%); duração da formação (demasiado 

longa) (25%); local de formação inadequado (16,7%); frequência da formação (demasiado 

intensa) (16,7%) e conteúdos demasiado superficiais (8,3%). 
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No que diz respeito à satisfação quanto ao desempenho do(s) formador(es), 2,1% 

atribuíram o nível 1; 4,3% o nível 3; 23,4% o nível 4 e 70,2% o nível 5, onde o nível 1 corresponde 

a nada satisfeito(a) e o nível 5 a totalmente satisfeito(a). 

 

Dos inquiridos 93,8% consideram que as suas expectativas com a frequências das 

ações de formação foram ou estão a ser cumpridas e 6,3% responderam “Não”. 

 

 

http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/


 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                               e. conselhopedagogico@aeairaes.pt        |          w.  www.aeairaes.pt          7|13 
 

 

 

Em relação à questão “Em que medida considera que os conteúdos das ações de 

formação foram úteis ao exercício da sua função” 2,1% atribuíram o nível 1, 12,5% o nível 3; 

35,4% o nível 4 e 50% o nível 5, em que o nível 1 corresponde a inútil e o nível 5 a muito útil. 

Foi solicitado aos professores que acrescentassem outras informações que 

considerassem pertinentes para este questionário e foram obtidas as seguintes respostas: 

• Implementação e Desenvolvimento de projetos no 1º ciclo; 

• A formação em competências digitais foi muito pertinente e todos os docentes 

deveriam realiza-las. 

• As ações de formação frequentadas têm sido uma mais-valia para a melhoria das 

minhas práticas pedagógicas. 

 

Podemos concluir que; 

• É necessário adotar estratégias para melhorar o grau de satisfação dos docentes com 

as formações realizadas, dado que 6,3% não ficou satisfeito com as mesmas. 

• Deve-se procurar outras formas de divulgação das ações de formação.  

• Apesar de a maioria dos professores considerarem que as ações de formação foram 

pertinentes, há um pequeno grupo que procura respostas para situações mais 

específicas e 20,4% pretendem frequentar ações de formação que não estão 

disponíveis no Plano de Formação do CFAE Sousa Nascente.  

• Apenas 24% dos inquiridos referiram aspetos negativos e referiram o horário das 

formações, a duração, o local de formação e a frequência da formação, que foi 

considerada demasiado intensa. 

http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/
http://www.aeairaes.pt/


 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                               e. conselhopedagogico@aeairaes.pt        |          w.  www.aeairaes.pt          8|13 
 

 

• Quase todos os inquiridos estão satisfeitos com o desempenho dos formadores e 

consideram que as suas expectativas com a frequência das ações de formação foram 

ou estão a ser cumpridas. 

• A maioria dos professores consideram que os conteúdos das ações de formação foram 

úteis para o exercício da sua profissão, mas há ainda aspetos a melhorar, uma vez que 

apenas 50% atribuíram a classificação máxima e 2,1% consideraram os conteúdos 

inúteis. 

 

Análise dos resultados do questionário realizado ao pessoal não docente 

Responderam ao questionário 11 pessoas e todas frequentaram ações de formação no 

ano letivo 2020/2021. 

 

Em relação ao grau de satisfação relativamente às ações de formação realizadas e/ou 

que se encontram a frequentar as respostas obtidas foram: nível 1 (9,1%); nível 3 (18,2%); nível 

4 (45,5%) e nível 5 (27,3%), em que nível 1 corresponde a nada satisfeito(a) e nível 5 a 

totalmente satisfeito(a). 
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Dos inquiridos, 54,5% consideram que as formas de divulgação das ações de formação 

que realizaram e/ou frequentam atualmente foram apropriadas e 45,5% muito apropriadas. 

 

No que se refere à satisfação quanto à pertinência das ações de formação que foram 

divulgadas, 36,4% atribuíram o nível 3, 45,5% o nível 4 e 18,2% atribuíram nível 5, em que o 

nível 1 corresponde a nada satisfeito(a) e nível 5 a totalmente satisfeito(a). 

Todos os inquiridos responderam que não há nenhuma formação que pretendam 

frequentar, que não esteja disponível no Plano de Formação do CFAE Sousa Nascente. 
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Foram apontados aspetos negativos nas ações de formação realizadas e/ou que 

frequentam atualmente por dois dos inquiridos (18,2%) e os aspetos referidos foram: 

frequência da formação (pouco frequente) (1 pessoa) e local de formação inadequado (1 

pessoa). 

 

Em relação ao desempenho dos formadores, 18,2% atribuíram o nível 3; 27,3% o nível 

4 e 54,5% atribuíram o nível 5, em que o nível 1 corresponde a nada satisfeito(a) e nível 5 a 

totalmente satisfeito(a). 
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Para 90,9% dos inquiridos as suas expectativas com a frequência das ações de 

formação foram ou estão a ser cumpridas. 

 

A maioria dos inquiridos considera que os conteúdos das ações de formação foram 

úteis ao exercício da sua função, dado que 27,3% atribuíram o nível 3, 27,3% o nível 4 e 45,5% 

atribuíram o nível 5, em que o nível 1 corresponde a inútil e o nível 5 a muito útil. 

 

Podemos concluir que: 

• A maioria dos inquiridos está satisfeito com as ações de formação realizada ou que se 

encontram a frequentar, no entanto ainda há aspetos a melhorar, dado que 9,1% 

atribuíram nível 1 e apenas 27,3% atribuíram o nível máximo. 

• Todos os inquiridos consideraram que a forma de divulgação das ações foi apropriada 

ou muito apropriada. 
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• As ações de formação que foram divulgadas foram consideradas pertinentes pelas 

pessoas que responderam ao inquérito, mas 36,4% atribuíram o nível 3, o que significa 

que há aspetos a melhorar. 

• Duas pessoas apontaram aspetos negativos nas ações de formação realizadas e 

referiram a frequência da formação (pouco frequente) e local de formação inadequado. 

• Quase todos os inquiridos se mostraram safisteifos com o desempenho dos 

formadores e consideraram que as suas expectativas com a frequência das ações de 

formação foram ou estão a ser cumpridas. 

• A maioria dos inquiridos considera que os conteúdos das ações de formação foram 

úteis ao exercício da sua profissão, no entanto 27,3% atribuíram nível 3, pelo que ainda 

há aspetos a melhorar. 

 

Airães, 19 de julho de 2021 

Sónia Borges 
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