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2016-17 - Avaliação da formação
Olá colega que realizou formação no CFAE_Matosinhos em 2016-17:

No sentido de prestarmos um melhor serviço público de formação contínua de educadores e professores, 
venho solicitar-lhe que, até ao próximo dia 19 de Janeiro, responda ao questionário que apresentamos de 
seguida.

Este questionário destina-se a avaliar a formação realizada e é anónimo, sendo os dados utilizados 
apenas para fins estatísticos.  

*Obrigatório

Assinale a(s) ação(ões) de formação que realizou no
CFAE_Matosinhos em 2016-17.

1. *
Marcar tudo o que for aplicável.

 C514. PREVENIR E ATUAR - Prevenção e atuação em caso de acidente/ incidente em contexto
escolar

 C517. Dificuldades de Aprendizagem: Avaliação e Intervenção

 C530. O Diretor de Turma na Escola Atual

 C531. A utilização das TIC nos processos de ensino / aprendizagem

 C532. Relacionamento Interpessoal na Escola

 C553. Plataformas de Gestão de Aprendizagem (LMS)

 C562. Formação de Professores no Programa Regional da Educação Sexual em Saúde Escolar
(PRESSE)

 C564. Promoção de competências matemáticas na Educação Pré-Escolar

 C567. Metodologia de Trabalho de Projeto e Profissionalidade Docente

 C574. Técnicas de voz e comunicação para professores

 C591. Avaliação e intervenção na fluência leitora no EB – 1º Ciclo

 C600. Folha de cálculo – Nível básico

 C601. Avaliação das aprendizagens dos alunos

 C604. Gestão de conflitos em contexto escolar - I

 C609. Oficina de teatro

 C610. Indisciplina(s) na escola: Para uma prática integrada e sustentada de intervenção

 C611. Pedagogia empreendedora: Programa Brincadores de Sonhos

 C612. A inclusão de alunos com Perturbação do Espetro do Autismo ao longo do percurso
escolar

 C615. Educação Intercultural: a promoção da integração da comunidade cigana

 C616. Adequações curriculares? Operacionalização com Diferenciação Pedagógica

 C620. Coaching para docentes e relação positiva com os alunos

 C626. A tecnologia TI-nspire como recurso pedagógico no ensino das ciências

 C629. A voz do docente

 C637. Didática de Português no 1.º CEB – A transversalidade da língua

Considera que a participação nessa(s) ação(ões) provocou
alterações na sua prática docente?

2. *
Marcar apenas uma oval.

 Sim. Passe para a pergunta 3.

 Não Passe para a pergunta 8.

Passe para a pergunta 3.
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Indique até 3 aspetos (A, B e C) da sua prática docente em que se
verificaram alterações em resultado da participação nessa(s)
ação(ões).

3. A *
 

 

 

 

 

4. B *
 

 

 

 

 

5. C *
 

 

 

 

 

Desde que terminou essa(s) ação(ões) como tem aplicado na sua
prática docente os aspetos inovadores que a formação lhe trouxe?

6. *
 

 

 

 

 

Com que regularidade tem aplicado na sua prática docente esses
aspetos?

7. *
Marcar apenas uma oval.

 A. Com frequência.

 B. Algumas vezes.

 C. Poucas vezes.

Passe para "Para terminar."

Refira porque considera que a realização dessa(s) ação(ões) não
provocou alterações na sua prática docente.
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Com tecnologia

8. *
 

 

 

 

 

Passe para "Para terminar."

Para terminar
Os resultados deste questionário farão parte integrante do RAAFA - Relatório Anual de Avaliação da 
Formação e Atividades 2016-17 que poderá consultar brevemente no sítio da Internet do 
CFAE_Matosinhos. 
 
Agradeço a sua disponibilidade.  
 
O Diretor do CFAE_Matosinhos,  
Jorge Lima 

Clique, por favor, em Submeter/Enviar
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