
Se por um lado estão

sempre a surgir

novas correntes

educativas, por outro

os programas também

sofrem alterações.

Assim, para atualizar

conhecimentos e

técnicas, é essencial

que os professores
recebam formação

contínua ao longo das

suas carreiras.

A FORMAÇÃO CONTÍNUA c con-
siderada um direito e um dever

dos professores, um instrumento
fundamental que permite me-
lhorar práticas profissionais, de-

senvolver e aperfeiçoar conhecimentos, recordar

a deontologia e cultura profissionais e elevar a

qualidade do ensino.

De forma a regular e garantir o acesso à

formação contínua, existe um órgão designado

pelo Ministério da Educação, que é o Conselho

Científico-Pedagógico da Formação Contínua

(CCPFC), ao qual compete proceder à acredi-

tação de entidades formadoras e das ações de

formação contínua de professores e acompanhar
o processo de avaliação do sistema de formação
contínua. Compete-lhe ainda a acreditação dos

cursos de formação especializada.
Para educação de infância, ensinos básico e

secundário, existem vários tipos de ações dispo-
níveis, aos quais os professores destes ciclos têm

direito: ações de curta duração, formação para
efeitos de avaliação, c formação para efeitos de

progressão.
As ações de curta duração tratam-se de se-

minários, conferencias, jornadas temáticas e

outros eventos de cariz científico e pedagógico
com uma duração mínima de três horas e má-
xima de seis horas. A participação nas ações

previstas no número anterior tem como limite
máximo um quinto do total de horas de forma-
ção obrigatória no respetivo escalão ou ciclo

avaliativo, para efeitos de progressão na carrei-
ra docente.

As formações para efeitos de avaliação são

designadas pelo Conselho Pedagógico e visam a

avaliação do professor, à qual é atribuída a pon-
deração de 20% da avaliação final do docente.

Já as formações para efeito de progressão
constituem um dos requisitos para transitar
de escalão - o que demonstra a importância da

formação contínua.

PLATAFORMA
E-PROCESSOS

Com o objetivo de agilizar
a comunicação entre
professores e entidades
formadoras, o Conselho

Científico-Pedagógico da

Formação Contínua (CCPFC)
criou uma olataforma
online onde é possível a

entidades e formadores

registar-se, e aos docentes
conhecer a oferta forma-
tiva. A plataforma está

disponível em e-processos.
ccpfc.uminho.pt



Entre as várias entidades acreditadas pelo

CCPFC, encontramos Instituições de Ensino

Superior, que promovem colóquios e ministram

cursos livres e de verão dedicados a professores

de ensino básico e secundário. A NOVA FCSH,

por exemplo, disponibiliza anualmente cursos

e colóquios acreditados pelo CCPFC. Alguns
dos mais recentes foram os cursos "Técnicas e

Práticas de Edição c Revisão de Texto", "Pre-

servação c Conservação de Manuscritos", "O

Pensamento Político Português Contemporâ-

neo", entre outros.

CURSOS
DEVERÃO

De julho a setembro, várias

Instituições de Lnsino Superior
oferecem cursos de acesso livre

direcionadas a professores.
Por exemplo, ra NOVA FCSH,

este verão serão ministrados

cursos como "As mulheres na

sociedade, na cultura e na

política nos últimos 40 anos",

"Do projeto educativo ao proje-
to curricular: articulação de

documentos e operacionaliza-
ção", "Ensinar Português:
conteúdos, estratégias e mate-

riais", entre outros.

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES

DO ENSINO SUPERIOR

No caso dos docentes universitários, as Institui-

ções de Ensino Superior costumam promover

ações de formação, de modo a desenvolver os

conhecimentos e competências pedagógicas dos

seus professores. Na Universidade de Lisboa,

por exemplo, disponibilizam-se formações em

"Escrita Criativa no Trabalho Académico", "Ini-

ciação à Prática Pedagógica para Novos Docen-

tes", "Gestão de Stress", "Técnicas de Voz", entre

outros.

Por outro lado, os docentes universitários

também precisam de continuar a estudar para
evoluir na carreira. Para conseguir o tão alme-

jado título de professor catedrático, o topo da

carreira para professores de universidade, é

necessário ter um doutoramento, passar uma

prova pública, e ter oito anos de experiência em

investigação ou trabalho em empresas. Tendo

em conta especialmente o tempo necessário em

investigação, são importantes, por exemplo, for-

mações em escrita para trabalhos académicos.


