
 
PLANO DE FORMAÇÃO 2022-23 

 

CÓDIGO 

PAA 

Metas/ 

Objetivos PAA 
Data e 
Local 

Designação Duração Formadores Modalidade Objetivos 
Destinatários Entidade 

Formadora 

AFP1 
1.10. Assegurar uma 

educação de excelência. 

 

1.10.1. 70% dos 

colaboradores trocam 

experiências entre si, de 

forma a garantir uma 

formação integral e 

sequencial do aluno. 
 

4.4. Qualificar os recursos 

humanos (discentes, 

docentes e não docentes). 
4.4. Qualificar os recursos 

humanos (discentes, 

docentes e não docentes). 

 

1.10. Assegurar uma 
educação de excelência. 
  
  
  

Porto de 
Mós 

6/09/2022 

Os Desafios da 
Avaliação 

Pedagógica 

3h Eusébio 
André 

Machado 

Joaquim 
Picado 

(…) 

Presencial - Conhecer o Projeto Maia 

- Melhorar as práticas de avaliação e de 

ensino dos professores tendo em vista a 

melhoria das aprendizagens dos seus 

alunos. 

- Produzir materiais que possam apoiar 
todos os intervenientes nos processos de 

avaliação. 

Docentes CFRCA 

AFP2 IEJ 

6/09/2022 

 
Educação Inclusiva 

1h Joana Duarte 

Carina Jordão 

Presencial - Dar a conhecer a lei 54/2018: princípios 

orientadores, conceitos e definições 
operacionais; 
- Dar a conhecer os procedimentos 
utilizados na Escola; 
- Dar a conhecer o papel da EMAEI na 

construção de uma escola inclusiva. 

Docentes EMAEI 

AFP3 IEJ 

09/2022 

Certificado de 
Motorista 
Transporte 
Coletivo de 

Crianças - inicial 

 

35h 

Formadores 
da 

FDF 

Presencial  - Adquirir conhecimentos e 
procedimentos na área da prevenção 
rodoviária em geral e envolvendo 
crianças, 
-Conhecer a legislação rodoviária e 
recentes alterações ao Código da 
estrada, 
- Identificar, interpretar e aplicar normas 
e regras decorrentes da regulamentação 
do transporte coletivo de crianças  
- Adquirir conhecimentos e 
procedimentos de emergência. 

Docentes e 

Não docentes 

FDF- 

Formação e  

Consultoria 
Lda. 

 AFP4 IEJ 

09/2022 

Transporte 
Coletivo de 
Crianças - 
vigilantes 

14h Formadores 
da 

FDF 

Presencial Não docentes 

AFP5 IEJ 

09/2022 

Equivalência a 
Transporte 
Coletivo de 

Crianças 

??? Formadores 
da 

FDF 

Presencial ???? 
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AFP6 IEJ 

13/10/2022 

 

Ciclo de Partilhas 
sobre Educação: 

Como ajudar o meu 
filho a aprender? 

1h A definir Presencial  
Pais/EE, 

professores e 
funcionários 

Psicoespaço 

AFP7 4 e 5 de 
novembro 

II Encontro sobre 
Formação e Práticas 

Educativas 

13h 

 

A definir 
Curso de 
formação 
(10h 
presencial+3 
online 
assíncrono 

- Adquirir novos conhecimentos na área da 

formação 

- Atualizar metodologias de ensino 

Educadores de 
infância e 

professores de 
todos os ciclos de 

ensino 

ESECS 

AFP 8 
 IEJ 

16 ou 21 

outubro 

2022 

Escola Virtual 2 h 
Formadora da 

EV On-line  

- Conhecer a plataforma EV 
- Sensibilizar para a importância do recurso 
a esta ferramenta 
- Compreender a importância da EV no 
contexto de aulas ativas e criativas 

Docentes IEJ 

AFP 9 
 

Outubro/ 

novembro 

Empreendedorismo 
nas Escolas – 

formação avançada 
de professores 

6h A definir Presencial - Sensibilizar para o empreendedorismo 
- Estimular a criatividade e a capacidade de 
iniciativa de cada um 
- Contribuir para a coesão social das regiões 
e para a integração dos jovens 

Docentes 
 

 
 

CIMRL 

AFP10 
 Empreendedorismo 

nas Escolas – oficinas 
de formação de 

professores 

15+15 A definir Presencial Professores 

CIMRL 

  
        

  
        

 

* incluem-se neste plano todas as formações do ME, do Centro de Competências entre Mar e Serra e da ESECS (entidades parceiras na formação) 

Instituto Educativo do Juncal, setembro 2022 


