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Mudanças na educação e tendências
da sociedade

Os docentes têm de inovar e adaptar
as suas práticas

A questão inicial

Os docentes necessitam de mais
formação e apoio
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Plataforma Digital 
Europeia para a 

Educação escolar

Desenvolvimento Pessoal e Profissional

Rede de 34 
Ministérios da 

Educação Europeus

Rede de PME de 
TIC da Europa



O projeto docente tem por referência as metas 
e objetivos traçados no Projeto Educativo do 
Agrupamento e consiste no enunciado do 
contributo do docente para a sua 
concretização. Traduz-se num documento 
constituído por um máximo de duas páginas, 
anualmente elaborado em função do serviço 
distribuído. 

(artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012)

Projeto Docente



“O projeto docente tem caráter opcional, sendo 
substituído, para efeitos avaliativos, se não for 

apresentado pelo avaliado, pelas metas e objetivos 
do projeto educativo do agrupamento de escolas 

ou escola não agrupada.”

(artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012)
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Poucas mudanças nas práticas na última década
(OCDE TALIS)

Formação contínua dos docentes

76% participaram em cursos presenciais ou seminários

A formação contínua existente não funciona
para todos

Barreiras no acesso: conflitos com horário de 
trabalho/vida pessoal, custo, disponibilidade (40-50% 
referem estas questões)

Os MOOC para professores são um método
eficaz e eficiente para a formação contínua?



Lançar um estudo de viabilidade da criação de uma 
plataforma europeia de intercâmbio para partilhar recursos 
em linha certificados  (MOOC)

Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027

Promover a pedagogia digital e a especialização na 
utilização de ferramentas digitais para os professores 
(SELFIE for Teachers)

É necessário que todos os indivíduos adquiram 
conhecimentos básicos das tecnologias novas e emergentes

Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027: Reconfigurar a educação e a formação 
para a era digital | Comissão Europeia COM(2020) 624

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital/about-selfie_en


Formação profissional online eficaz

Resolver problemas
concretos da sala

Tarefas e atividades
autênticas

Mentoria

Interceção
efetiva de tecnologia, 

conteúdo, pedagogia e 
aprendentes

Reflexão para 
contextualizar nova 

informação para 
ensinar

Identificação dos professores

Comunidades de aprendizagem



O que temos?



Fonte: Relatório CCPFC 2018

Formações



(entre outras)Modalidades

Cursos

Regulamento para acreditação da formação do CCPFC, 2016

Admite-se, contudo, que um Curso de 
Formação possa funcionar em regime de 
elearning (síncrono ou assíncrono) ou de b-
learning (conjugação de sessões presenciais 
conjuntas e sessões não presenciais online 
síncronas ou assíncronas, desde que pela 
entidade formadora (i) tal seja devidamente 
fundamentado e (ii) sejam respeitados e 
evidenciados todos os pressupostos elencados 
no ponto 8 da Secção II deste Regulamento.

Oficina de formação

A Oficina de Formação, em casos devidamente
justificados, pode ainda funcionar em regime 
de b-learning. Neste regime, o trabalho previsto
nas alíneas a) e c) do número 5 deve obedecer
aos seguintes critérios: (i) pelo menos um terço
das horas deve ser realizado com a presença
física dos/as formandos/as; (ii) as horas online 
assíncronas não podem ultrapassar um terço do 
total das horas das sessões presenciais
conjuntas.



Personalização
da formação

Plano de formação individual
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As vossas questões
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