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Plano de formação de um CFAE 

 

Definição e organização 

- O plano de formação é o instrumento de planificação das ações de formação a desenvolver 

pelo CFAE, podendo ter uma vigência anual ou plurianual até ao máximo de três anos. 

- O plano de formação assenta num levantamento de necessidades e prioridades de 

formação das escolas associadas e dos seus profissionais. 

- O plano de formação apresenta obrigatoriamente a explicitação calendarizada das 

prioridades de formação a realizar para o seu período de vigência, bem como a identificação 

clara dos destinatários da formação. 

- A aprovação do plano de formação é feita, até ao dia 30 de julho do ano escolar 

imediatamente anterior ao início da sua vigência, podendo ser integradas no plano de 

formação, fora daquele prazo, as ações de formação de curta duração consideradas 

pertinentes. 

- A título excecional e quando a situação o exija, o plano de formação pode ser alterado por 

decisão do conselho de diretores da comissão pedagógica, devidamente fundamentada e 

exarada em ata. 

- O plano de formação ou as ações de formação nele inscritas podem ser apoiados por 

programas de financiamento provenientes de fundos europeus nos termos da 

regulamentação em vigor. Para esses efeitos previstos, a entidade beneficiária é o 

agrupamento de escolas ou escola não agrupada, sede do CFAE. 
 

Comunicação e divulgação do plano de formação 

- A divulgação do plano de formação de cada CFAE deve efetuar -se no início do ano escolar 

e até ao dia 15 de setembro, de modo a garantir a sua divulgação junto dos docentes das 

respetivas escolas associadas. 

- A divulgação das ações de formação contínua deve apresentar as condições de duração, 

acreditação, frequência, avaliação dos formandos, local e calendário de realização e a 

identificação do formador. 

- A divulgação das ações de formação contínua a nível nacional é igualmente feita pela 

Direção-Geral da Administração Escolar, devendo as entidades formadoras disponibilizar a 

informação em tempo oportuno. 

 


