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Apresentação do CFAE_Matosinhos 
 

O CFAE_Matosinhos é o Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos, com 

Escola-Sede na Escola Secundária Augusto Gomes. Foi criado em Julho de 2008, pelo 

conjunto de todos os agrupamentos e escolas públicas do concelho de Matosinhos e 

homologado por despacho da Senhora Directora Regional de Educação do Norte de 11 de 

Julho de 2008. Provém da fusão do PRÓfessor – Centro de Formação de Professores de 

Matosinhos e do Centro de Formação de Associação de Escolas Abel Salazar, extintos em 4 de 

Julho de 2008. Destes dois centros, recebeu, por despacho do Senhor Secretário de Estado da 

Educação nº 18039 de 4 de Julho de 2008, todos os direitos e obrigações entretanto 

consolidados e decorrentes do seu funcionamento, transmitidos nos termos gerais de direito. 
 

O CFAE_Matosinhos exerce a sua acção no domínio da formação de Pessoal Docente, 

Pessoal Não Docente, e, eventualmente, de Pais e Encarregados de Educação segundo as 

linhas de força seguintes:  
 

- Responder às necessidades de formação das Escolas/Agrupamentos Associados. 

- Investir em modalidades de formação centradas nos contextos escolares e nas práticas 

profissionais, orientando-as para a resolução de problemas das escolas e para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos. 

- Consolidar uma cultura de actualização permanente dos docentes e dos restantes 

profissionais da educação. 

- Elevar as qualificações profissionais dos docentes e dos restantes profissionais da educação, 

promovendo o seu aperfeiçoamento e especialização. 

- Promover um aproveitamento pleno pelos profissionais da educação das tecnologias de 

informação e comunicação em matéria de ensino e de métodos pedagógicos e de novos 

processos de organização do trabalho. 

- Preparar os docentes para a condução de processos de inovação e de investigação numa 

perspectiva de valorização do ensino experimental. 

- Estimular dinâmicas que favoreçam a construção da autonomia nas escolas e a concretização 

dos respectivos projectos educativos. 

- Responder às directrizes determinadas pela Administração no domínio da formação de 

docentes e restantes profissionais da educação. 
 

O CFAE_Matosinhos, considerando o passado dos centros que lhe deram origem, realizou, 

desde 1993, centenas de milhares de horas de formação, envolvendo mais de mil formandos 

por ano e cerca de duas centenas de formadores. Recorreu para tanto a cofinanciamentos do 

FSE – Fundo Social Europeu, no âmbito do PRODEP e do QREN, e a parcerias com entidades 

como o Câmara Municipal de Matosinhos. 
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Caracterização do Curso  

C367. Quadros Interactivos Multimédia na Educação 

 

Os novos espaços educativo-formativos dotados de QIM - Quadros Interactivos Multimédia, 

potenciam ambientes de aprendizagem inovadores, funcionais e adequados aos processos 

educativos, contribuindo inequivocamente para a maximização dos resultados dos alunos. 

Todavia, o mero investimento em equipamento pode ser infrutífero caso não obtenha paralelo 

com o investimento na formação de professores. 

Efectivamente, é indispensável pensar em novas ferramentas pedagógicas que permitam 

responder às necessidades de actualização constante do conhecimento e uma maior eficiência 

na pesquisa de informação, no tratamento de dados, na construção de modelos dinâmicos e na 

comunicação. 

Assim, torna-se estratégico fomentar, incrementar e implementar, junto do pessoal docente, 

novas perspectivas pedagógicas sobre a utilização de quadros interactivos multimédia em 

contextos pedagógico-didácticos. 

Os quadros interactivos multimédia disponíveis no mercado combinam essas qualidades, 

oferecendo experiências de aprendizagem partilhadas a grupos de alunos, bem como em 

ambientes de aprendizagem a distância. 

Foi nesse sentido que, procurando dar resposta a estas novas e actuais necessidades de 

formação, se estruturou esta Acção de Formação subordinada à temática Quadros Interactivos 

… agentes de ruptura nas práticas educativas. 
 

Modalidade 

Curso de formação 
 

Duração 

25 horas 
 

Créditos de formação 

1 (um) 
 

Objectivos 

• Utilizar metodologias activas e participativas, com recurso às TIC, no processo de ensino e 

aprendizagem; 

• Incentivar a adequada utilização dos quadros interactivos em contextos de aprendizagem 

escolar; 

• Favorecer a emergência de novas práticas pedagógicas ao nível dos professores potenciando 

os benefícios dos quadros interactivos na renovação dos contextos de aprendizagem e 

eficiência do processo educativo; 



                                                                                                   
 

Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos                                                                                          Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes 

4 

  

   

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS   tel. 229399260  Ext. 44   fax. 229389686     E-mail: cfaematosinhos@mail.telepac.pt     http://www.cfaematosinhos.eu 

 

• Promover a divulgação e partilha de materiais, metodologias, práticas experiências, recursos e 

saberes no seio da comunidade educativa, no âmbito da integração educativa dos quadros 

interactivos e das TIC em geral; 

• Valorizar práticas avaliativas indutoras de melhoria da qualidade dos processos educativos; 

• Estimular novas estratégias e práticas pedagógicas promotoras de metodologias inovadoras 

por parte dos professores; 

• Mobilizar as potencialidades educativas dos quadros interactivos promotoras do 

desenvolvimento profissional dos professores; 

• Produzir, utilizar e avaliar recursos educativos digitais, com as ferramentas do INTERWRITE, 

potenciadores da construção do conhecimento; 

• Incrementar a inovação educacional, potenciando a utilização das TIC; 

• Potenciar o recurso às TIC na criação de contextos de aprendizagem que fomentem as 

capacidades de formular e resolver problemas, de comunicar, do espírito crítico e da 

criatividade. 

• Adoptar práticas que levem ao envolvimento dos alunos em trabalho prático com TIC; 

• Estimular momentos de reflexão decorrentes das práticas pedagógico-didácticas. 
 

Conteúdos 

1. Apresentação e demonstração de recursos digitais produzidos para os QIM - Quadros 

Interactivos Multimédia. 

2. Procedimentos de instalação e configuração de um QIM e do software correspondente. 

3. Questões introdutórias à interacção com um QIM - PC e o Projector de Vídeo; Marcadores de 

interacção; Superfície interactiva; Barras laterais de funcionalidades rápidas; Introdução ao 

software do QIM. 

4. Os modos de utilização do QIM - Modo Quadro Branco; Escritório; Quadro Interactivo (a 

escrita e o desenho, gravador e video player, captura de diapositivos produzidos num programa 

de apresentação, captura de notas de uma folha de cálculo, através do quadro interactivo, 

nomeadamente para a criação de gráficos, metodologias de trabalho com recurso ao QIM, - 

potencialidades do trabalho cooperativo com recurso ao QIM. 

5. Elaboração de recursos interactivos para as diversas áreas curriculares disciplinares e áreas 

curriculares não-disciplinares. 

6. Implementação de recursos/materiais interactivos em contextos de ensino-aprendizagem, por 

parte dos formandos. 

7. A avaliação do impacto da utilização pedagógico-didáctica dos quadros interactivos, nos 

processos de ensino/aprendizagem. 
 

Metodologias 

FASE I – ORGANIZAÇÃO E PLANEAMENTO DA ACÇÃO 

- Avaliação diagnóstica de competências e práticas; Avaliação de necessidades e interesses; 
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- Debate dos objectivos da acção; Organização do trabalho a desenvolver; - Documentação e 

materiais de apoio. 

FASE II – CONCEITOS E PRÁTICAS DE INTEGRAÇÃO DOS QUADROS INTERACTIVOS NA 

EDUCAÇÃO 

- Quadros interactivos (QI) – conceitos e tecnologias; Os quadros interactivos como ferramenta 

de aprendizagem dos alunos; Os QIM e a renovação dos contextos de aprendizagem ao nível 

das dinâmicas e das interacções; Debate das metodologias para a elaboração de recursos; 

Prática: Exploração de equipamentos, sistemas e aplicações. 

- Análise de documentação; Exploração de recursos e aplicações; Definição de um plano 

individual de trabalho; Elaboração de recursos educativos de apoio à utilização dos QI na 

Educação; Planificação de actividades a desenvolver com os alunos. 

FASE III – OS QI NAS DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS – DEBATE E PARTILHA DE 

EXPERIÊNCIAS E MATERIAIS 

- Os QI no âmbito das didácticas específicas; Reflexão e debate sobre metodologias para a 

integração dos nos processos de ensino e aprendizagem das didácticas específicas dos 

formandos. Apresentação e debate dos planos de actividades a desenvolver com os alunos. 

Prática: Apresentação de recursos e debate sobre metodologias e experiências de utilização. 

- Identificação e selecção, a partir das orientações curriculares oficiais, de paradigmas da 

didáctica específica para aplicação dos QI; Planificação e desenvolvimento de materiais; 

Implementação do plano em contextos de aprendizagem e formação; Publicação das 

planificações, recursos e relatos de experiências. 

FASE IV – AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS E DA ACÇÃO 

- Avaliação da acção. Avaliação dos formandos.  

- Elaboração do trbalho individual dos formandos reunindo materiais e relatos as actividades 

realizadas em contexto. Sistematização do e-portfólio do(s) formando(s). 
 

Avaliação 

A avaliação dos formandos docentes nas acções de formação do CFAE_ Matosinhos é 

contínua, participada por todos os intervenientes. Os critérios de avaliação a utilizar são: 

assiduidade; qualidade da participação no contexto dos objectivos / efeitos a produzir; qualidade 

do trabalho final a apresentar por cada formando. Para cada critério de avaliação é definida 

uma escala qualitativa de 5 níveis e uma escala quantitativa, em percentagem, afecta a esses 

níveis. A média ponderada dos resultados obtidos nos três critérios de avaliação constitui o 

valor médio de desempenho que é depois traduzido numa classificação quantitativa final, 

expressa na escala de 1 a 10 valores. 

A avaliação da acção é feita através do preenchimento pelo formando de um documento de 

avaliação que lhe é fornecido no primeiro dia. Os dados recolhidos servirão de suporte à 

elaboração de um relatório detalhado. 
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Formadores 

GISELA CLARA LOBO MARQUES CASTRO, Licenciada em Engenharia Electrotécnica. É 

professora num agrupamento de escolas de Matosinhos. Formadora do CFAE_Matosinhos 

para a área das TICs. 

JOSE CASIMIRO MARTINS CALDAS, Licenciado em Biologia – Ramo Educacional, Mestre em 

Educação, especialidade Tecnologia Educativa. É professor numa escola do Ensino Secundário 

de Matosinhos. Formador do CFAE_Matosinhos para a área das TICs. 
 

Administação, alojamento e gestão da comunidade vir tual 

Durante a realização da acção e após a sua conclusão, por tempo indeterminado, ficará 

disponível na plataforma de e-learning Moodle do CFAE_Matosinhos, um espaço exclusivo para 

a comunidade virtual de prática que servirá formandos e formadores das duas turmas.  
 

Turmas previstas 

2, com 20 formandos cada. 
 

Local de realização  

Escola EB - 2,3 Óscar Lopes, Sede do Agrupamento, em sala a indicar 
 

Calendário-horário 

Turma A - Dezembro - 2, 9,  Janeiro - 5, 12, 19, 26,  Fevereiro - 2, 9, 16,   Março - 2, das 18.30 

às 21.00h 

Turma B - Dezembro - 4, 11,  Janeiro - 8, 15, 22, 29,  Fevereiro - 5, 12, 19,   Março, 5, das 

18.30 às 21.00h 
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Anexo 
 

Sistema de Avaliação de Formandos Docentes 
Extractos do Regulamento Interno 

 
 
 
 

Artigo 50º. Sistema de avaliação 
1. A avaliação dos formandos docentes nas 
acções de formação do CFAE_Matosinhos  
é contínua, participada por todos os 
intervenientes, assegurando a avaliação 
individual de cada formando.  
 

Critérios de avaliação 
2. Os critérios de avaliação a utilizar nessa 
avaliação são os seguintes:  
a. Assiduidade; 
b. Qualidade da participação no contexto 
dos objectivos / efeitos a produzir;  
c. Qualidade do trabalho individual (nos 
cursos de formação), do relatório de 
reflexão crítica (nas oficinas de formação e 
círculos de estudos) e dos relatórios de 
progresso trimestral e final (nos projectos).  
3. Para cada critério de avaliação é 
definida: 
a. Uma escala qualitativa de 5 níveis - 
Excelente, Muito Bom, Bom, Regular e 
Insuficiente. 
b. Uma escala quantitativa, em 
percentagem, afecta a esses níveis. 
 

Assiduidade 
4. No que respeita à assiduidade são 
considerados 5 níveis: 
- Excelente (assistência de 100 a 90% do 
número de horas presenciais). 
- Muito Bom (assistência de 89 a 80% do 
número de horas presenciais). 
- Bom (assistência de 79 a 70% do número 
de horas presenciais). 
- Regular (assistência de 69 a 67% do 
número de horas presenciais). 
- Insuficiente (assistência a menos de 67% 
do número de horas presenciais). 
 

Qualidade da participação 
5. A qualidade da participação manifesta-se 
nomeadamente através dos indicadores: 
- Pontualidade. 
- Pertinência e clareza das intervenções. 

- Interesse. 
- Motivação. 
- Autonomia. 
- Relacionamento interpessoal. 
- Conhecimentos científicos e profissionais. 
- Produção e apresentação de materiais e 
actividades realizadas. 
- Organização e qualidade do portefólio 
individual ou de grupo. 
- Diários de bordo. 
b. São considerados 5 níveis de 
participação:  
- Excelente (100 a 90%) corresponde ao 
desempenho do formando que mostra 
criatividade, toma iniciativas, apresenta 
grande empenho, é pertinente e claro nas 
suas intervenções, propõe 
actividades/problemas, constrói materiais 
e/ou casos para debate, põe dúvidas, faz 
sugestões. 
- Muito Bom (89 a 80%) corresponde ao 
desempenho do formando que toma 
iniciativas, apresenta grande empenho, é 
pertinente e claro nas suas intervenções, 
propõe actividades/problemas, constrói 
materiais e/ou casos para debate, põe 
dúvidas, faz sugestões. 
- Bom (79 a 65%) corresponde ao 
desempenho do formando que apresenta 
grande empenho, é pertinente e claro nas 
suas intervenções, propõe 
actividades/problemas, aplica materiais 
e/ou casos para debate, põe dúvidas, faz 
sugestões. 
- Regular (64 a 50%) corresponde ao 
desempenho do formando que apresenta 
empenho, participa nas 
actividades/problemas, aplica materiais 
e/ou casos para debate, põe dúvidas, faz 
sugestões. 
- O nível Insuficiente (49 a 0%) 
corresponde ao desempenho do formando 
que não apresenta empenho, não intervém 
de forma pertinente e/ou clara, não 
participa nas actividades/problemas, não 
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aplica materiais e/ou casos para debate, 
não põe dúvidas, não faz sugestões. 
 

Qualidade do trabalho individual 
/ Relatório de reflexão crítica 

6. Os parâmetros mínimos de organização 
que deve respeitar o trabalho individual 
(nos cursos de formação), o relatório de 
reflexão crítica (nas oficinas de formação e 
círculos de estudos) e os relatórios de 
progresso trimestral e final (nos projectos) 
e todos os outros instrumentos escritos de 
avaliação são os seguintes:  
a. Quanto à estrutura, deverá incluir uma 
folha de rosto (com a designação do 
trabalho/relatório, acção e turma, nome do 
formando, formador e entidade formadora, 
local e data); índice; introdução; corpo e 
conclusão. 
b. Quanto à forma, deverá ser apresentado 
em formato digital (MSOffice compatível) e 
entregue ao formador via servidor Moodle 
do CFAE_Matosinhos  ou via correio 
electrónico. 
7. No que respeita à qualidade do trabalho 
individual, relatório de reflexão crítica e dos 
relatórios de progresso trimestral e final, 
são considerados 5 níveis.  
- Excelente (100 a 90%) corresponde a um 
trabalho/relatório criativo e/ou inovador, 
bem fundamentado, rigoroso e com boa 
apresentação. 
- Muito Bom (89 a 80%) corresponde a um 
trabalho/relatório inovador, bem 
fundamentado, rigoroso e com boa 
apresentação. 
- Bom (79 a 65%) corresponde a um 
trabalho/relatório bem fundamentado, 
rigoroso e com boa apresentação. 
- Regular (64 a 50%) corresponde a um 
trabalho/relatório razoavelmente 
fundamentado, satisfatoriamente rigoroso e 
com apresentação regular. 
- Insuficiente (49 a 0%) corresponde a um 
trabalho/relatório sem fundamentação, sem 
rigor científico nem apresentação aceitável. 

 
Valor médio de desempenho (VMD) 

8. A média ponderada dos resultados 
obtidos nos três critérios de avaliação 
constitui o valor médio de desempenho 
(VMD).  
9. Para o cálculo do VMD: 
- A assiduidade terá factor de ponderação 
1. 

- A qualidade da participação no contexto 
dos objectivos / efeitos a produzir terá 
factor de ponderação 2. 
- E factor de ponderação 1 para a qualidade 
do trabalho individual (nos cursos de 
formação), do relatório de reflexão crítica 
(nas oficinas de formação e círculos de 
estudos) e dos relatórios de progresso 
trimestral e final (nos projectos).  

 
Classificação final 

10. É atribuída a totalidade dos créditos 
atribuídos à acção em sede de acreditação, 
aos formandos que obtenham assiduidade 
e aproveitamento. 
11. Com base no VMD calcula-se a 
classificação final que é expressa em 
valores, na escala de 1 a 10 e numa 
menção qualitativa segundo a tabela: 
 

VMD Valores 
Menção 

qualitativa 
Créditos 

0 a 49% 0 a 4,9 Insuficiente 0 

50 a 64% 5 a 6,4 Regular 

Totalidade 
dos créditos 

65 a 79% 6,5 a 7,9 Bom 
80 a 89% 8 a 8,9 Muito Bom 
90 a 100% 9 a 10 Excelente 

 
Não aprovação 

12. A não aprovação dos formandos nas 
acções de formação do CFAE_Matosinhos  
pode resultar de: 
a. Assiduidade inferior a 67% do número de 
horas presenciais da acção. 
b. Não apresentação do trabalho individual 
(nos cursos de formação), do relatório de 
reflexão crítica (nas oficinas de formação e 
círculos de estudos) ou dos relatórios de 
progresso trimestral e final (nos projectos). 
c. Uma classificação final inferior a 5 
valores, Insuficiente. 
 

Quadro de registo  
da avaliação 

13. Para cada formando, será elaborado 
um quadro de registo de avaliação / 
classificação, indicando a percentagem 
obtida em relação a cada critério de 
avaliação, o VMD atingido e a respectiva 
conversão para a classificação final.  
 

Certificados de formação 
14. Os certificados de formação das acções 
de formação do CFAE_Matosinhos  serão 
passados após a conclusão do processo de 
avaliação, aos formandos que obtiverem 
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aproveitamento e  enviados para a sua 
residência, pelo correio, junto com a cópia 
do trabalho / ou relatório de reflexão crítica 
devidamente anotada, avaliada e 
classificada pelo formador e a cópia do 
quadro registo da avaliação do formando 
na acção. 
15. Os certificados conterão as 
informações seguintes: nome, bilhete de 
identidade, número de contribuinte, vínculo, 
escola em que o formando se encontra a 
leccionar, entidade formadora, designação 
da acção, modalidade de formação, 
número de acreditação da acção, 
formadores, número de horas em trabalho 
presencial assistidas/previstas, número de 
horas em trabalho autónomo 
realizadas/previstas, turma, período de 
realização, local de realização, valor médio 
de desempenho, classificação final (em 
valores na escala de 1 a 10 e menção 
qualitativa, indicação da totalidade dos 
créditos atribuídos em sede de 
acreditação), data, objectivos / 
competências / efeitos a produzir, plano 
curricular, observações, com indicação das 
escalas qualitativa e quantitativa utilizadas, 
da classificação final, bem como dos 
efeitos da acção para a progressão na 
carreira. 

 
Divulgação dos trabalhos  

/ relatórios produzidos 
16. Todos os trabalhos produzidos pelos 
formandos nas acções de formação são 
património do CFAE_Matosinhos , 
podendo este fazer deles a divulgação que 
entender sob qualquer forma de 
comunicação, não necessitando do 
consentimento prévio dos formandos.  

 
Recurso da classificação  

final obtida 
17. O resultado final obtido pelos 
formandos nas acções de formação pode 
ser alvo de recurso a apresentar à 

Comissão Pedagógica, sob a forma de 
requerimento devidamente fundamentado.  
18. Os procedimentos a adoptar em caso 
de recurso incluem a audição das partes 
(formadores e formandos), do consultor de 
formação (quando aplicável), terminando 
com a emissão de um parecer pelo Director 
Pedagógico que será depois analisado em 
sede da Comissão Pedagógica que decide, 
sendo a decisão tomada comunicada ao 
formando via correio em carta registada. 
19. Os recursos recebidos são analisados e 
alvo de decisão num prazo máximo de 30 
dias úteis. 

 
Pautas 

20. Concluído o processo de avaliação de 
cada turma, será publicitada no sítio da 
Internet do CFAE_Matosinhos  a respectiva 
pauta. 
 

Artigo 51º. Desistência  
1. Os formandos poderão desistir da 
frequência de uma acção de formação. 
Entende-se por desistência o deixar de 
comparecer na acção, depois de ter 
assumido o compromisso de a frequentar, 
mas solicitando, por escrito, à Comissão 
Pedagógica a não aplicação do critério de 
exclusão, fundamentando as razões da 
desistência e pedindo deferimento. 
 

Artigo 52º. Abandono  
e critério de exclusão  

1. Considera-se abandono de uma acção 
de formação, o formando deixar de 
comparecer na acção sem apresentar 
qualquer justificação, depois de ter 
assumido o compromisso de a frequentar.  
2. O abandono implica para o formando a 
aplicação do critério de exclusão que 
consiste em, durante um ano, o formando 
não ser seleccionável para qualquer acção 
de formação a que concorra no 
CFAE_Matosinhos .  

 


