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PLANO DE FORMAÇÃO - COLABORADORES  2018/2019 
 

 

 

 

“Há escolas que são asas...Existem para dar aos pássaros coragem para voar.  

Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros.  

O voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 
Rubem Alves 
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1. Nota Introdutória 

A formação é um processo permanente de aprendizagem ao longo da vida, no qual todos os agentes educativos em função da evolução 

da sociedade e da necessidade de atualizar e aprofundar conhecimentos e competências, se preparam para a melhoria do exercício da 

sua atividade profissional e para a melhoria do seu desempenho. 

A sociedade em constante mudança, impõe/sugere a formação profissional de forma a aumentar as competências dos agentes educativos 

na estruturação de uma escola com mais valores, mais criatividade, mais consciente da realidade que a rodeia com uma pedagogia mais 

eficiente e mais dinâmica. 

 

 

2. Enquadramento 

Este plano de formação baseia-se no diagnóstico das necessidades de formação, e definição de prioridades de formação em função das 

necessidades, do Projeto Educativo do SINSE e teve como base na sua elaboração os seguintes fatores: 

 

● O levantamento das necessidades de formação realizada em Outubro; 

● A melhoria das práticas educativas; 

● A melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade; 

● As necessidades de formação na área da saúde e segurança no trabalho impostas pela legislação e pela necessidade premente de 

dotar o SINSE de meios seguros e eficazes de segurança. 
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3. Objetivos fundamentais 

● Contribuir para o processo de melhoria contínua da qualidade de ensino do SINSE, através de uma formação adequada; 

● Contribuir para o aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes e não docentes nos vários domínios da atividade 

educativa; 

● Responder às necessidades do SINSE na perspetiva de aumentar a eficácia, eficiência e qualidade dos serviços; 

 

 

4. Destinatários 

Este plano de formação destina-se aos educadores de Infância, ao pessoal não docente, à equipa técnica e aos restantes  colaboradores  

abrangendo todas as áreas de funcionamento do SINSE. 

 

 

5. Áreas e Domínios de Formação 

Dar resposta aos desafios, aos documentos legais em que assenta o sistema educativo português, às metas e objetivos previstos no 

projeto educativo do SINSE e do Plano Anual, assim como às expectativas dos seus profissionais e da comunidade escolar no geral são as 

grandes linhas que norteiam o presente documento. 
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A partir do diagnóstico de formação SINSE 07-01 (fig. 1) e das necessidades verificadas pela Direcção, definiram-se as áreas prioritárias de 

formação. O plano integra intervenções  formativas  nas  suas diversas modalidades, acreditadas e não acreditadas, sempre em estreita 

relação com as necessidades, os contextos, os recursos e em articulação as entidades formativas que ministrarem a formação.  

Considerando  a  dinâmica  de  um  plano  de  formação,  este  será  atualizado sempre que se justificar. 

 

 
Fig. 1 
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6. Proposta de intervenção 
 
 

Designação da Ação Objetivos Modalidade/entidade Destinatários data Horas 

Pedagogia e Curriculo na 
Educação Pré-escolar 

Reflectir sobre as orientações 
curriculares 

Associação dos Profissionais 
de Educação de Infância 

- Presencial 

Educadoras 
Directora 

10/11/2018 7h 

“Planos de higienização – sua 
importância” 

Desenvolver, aplicar e monitorizar 
um  plano  de limpeza. 

Sérgio Gralha 
- presencial 

 

Trabalhadoras Auxiliares 
Ajudante de Cozinha 
Cozinheira e Diretora 

a confirmar 
06/02/2019 

3h 

VII encontro de intervenção 
precoce 

Reflectir sobre a Intervenção 
precoce 

APPCD Elvas (Presencial) Educadoras da Creche e 
Directoras Pedagógicas 

21/11/2018 7h 

O Novo Regulamento Geral da 
Protecção de Dados 

Aplicar correctamente o 
Regulamento Geral da Protecção de 
Dados. 

e-learning (Evolui.com) Escriturária - RPD 14/01/2019 16h 

“Educação na creche e 
actividades pedagógicas” 

Identificar as necessidades 
educativas na creche 
Desenvolver actividades 
pedagógicas para a creche 

A confirmar Todos os colaboradores a confirmar 8h 

“Higiene e segurança 
alimentar” 

Perceber a importância da atenção 
aos alergénios 

Externa - KMed 
- presencial 

Cozinheira, auxiliar de 
cozinha e colaboradores dos 
serviços gerais. 

a confirma 
16/01/2019 

3h 
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Seminário: Educar para a 
criatividade 
 

Criar e dinamizar espaços criativos 
para a estimulação sensorial e 
brincadeira 

Paloma Garcia Rodriguez 
(ISNA_esp) 
Ir. Joana Ribeiro 

Todas as Colaboradoras 27/04/2019 8h 

Medidas de autoprotecção Relembrar as medidas e preparer o 
simulacro 

Interna e presencial Todas as Colaboradoras 27/25/2019 2h 

Reuniões de equipa Todas as reuniões das equipas têm 
um espaço formative 
 

Interna e presencial Todas os colaboradores ultima 
semana de 
cada mês 

1h.30m 

Nota: Cada acção de formação será objecto de reflexão em ordem à avaliação da sua eficácia na reunião (sectorial) seguinte, após a acção 

de formação ter ocorrido. Será registado em acta. 
 

 

7.  Avaliação e acompanhamento 

 

A execução do plano de formação ficará sujeita à avaliação interna, mediante análise nas diferentes estruturas educativas e nas reuniões 

por áreas de intervenção. 

A riqueza do grau de qualidade da aplicação e dinamismo do plano de formação dependerá do empenho de todos os elementos da 

comunidade do SINSE no processo formativo.  

Este dinamismo pressupõe a constante reformulação do plano de formação e a sua contínua adaptação às necessidades, tendo em conta 

as metas educacionais contidas no projeto educativo. Na verdade, a formação contínua constitui um potencial fator de sustentabilidade 
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do projeto educativo. 

 

A avaliação possibilita a identificação das falhas e os procedimentos a decidir, sobre as melhorias a introduzir para aumentar a 

qualidade dos serviços educativo, através da definição das suas dimensões: 

 

Processo de avaliação do Plano de Formação 

Finalidades para quê? Para melhorar as dinâmicas do 
plano de formação contínua do SINSE. 

Objetivos o quê? Identificar falhas no diagnóstico e 
priorização de necessidades. Discriminar medidas de melhoria e a sua 
implementação. 

Processos como? Através de processos formais e 
informais para que a avaliação seja uma constante na vida do SINSE. 

Intervenientes quem? Todos os colaboradores 
Instrumentos com quê? inquéritos por questionário, acerca 

da satisfação dos formandos inseridos nos dossiers pedagógicos 

Momentos e 
referências 

quando? Conforme procedimento e registada nas actas das reuniões 
Aferição da taxa de execução do plano de formação (percentagem de ações 
realizadas face ao número de ações planeadas). 
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Aprovado em Direcção  
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