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ASSUNTO:
FORMAÇÃO
CONTíNUA
DOSEDUCADORES
DEINFÂNCIA
E DOSPROFESSORES
DOS
ENSINOS
BÁSICOESECUNDÁRIO:
APLICAÇÃO
DODESPACHO
16794/2005,DE3 DE
AGOSTO

De acordo com o Despacho do Senhor Secretário de Estado da Educação, de 06.03.29, quanto à
aplicação do Despacho n° 16 794/2005, de 3 de Agosto, informa-se o seguinte:
1 - Sobre o conceito de área de formação adequada
Para efeitos do despacho 16 794/2005, de 3 de Agosto, devem ser consideradas as acções
de formação que relevem directamente para a docência dos conteúdos curriculares de
carácter disciplinar, em sala de aula.
Isto é, acções que, tendo por referência a área ou disciplina curricular do seu âmbito específico de
docência, com aplicação directa em sala de aula,

.

.

visem a actualização e o aperfeiçoamento científico e/ou
que se orientem para a melhoria das práticas de ensino aprendizagem, seja por efeitos de
actualização e aperfeiçoamento das didácticas específicas ou seja por produção e/ou
actualização de novos materiais ou equipamentos pedagógicos.

Neste contexto, deverão ser consideradas também as acções que tenham por finalidade o
desenvolvimento do ensino experimental.
Das práticas de ensino-aprendizagem não se pode dissociar a avaliação dos estudantes, uma vez
que importa garantir a sua íntima correlação com as metodologias de ensino e com os objectivos
propostos para a aprendizagem.
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No que respeita à produção e/ou actualização de novos materiais ou equipamentos pedagógicos,
enquadram-se também as novas tecnologias de informação e comunicação, sempre no

pressuposto de se orientarem para o ensino da área ou grupo disciplinar específico do docente.
2 - Sobre a operacionalização:
Para os efeitos previstos no despacho 16 794/2005, de 3 de Agosto
a) a entidade competente para classificar as acções é o CCPFC;
b) o despacho só produz efeitos para as acções a realizar a partir do ano lectivo
2006/2007, inclusive;
c) em consequência, para efeitos da obrigatoriedade de 50% de formação na "área de
formação adequada", só são considerados os anos que faltam aos docentes para
progredir no escalão em que se encontram;
d) o CCPFC regulamentará por forma a que as novas propostas de acreditação de
acções pelas entidades formadoras, a entrar nos seus serviços 90 dias após a
deliberação do SEE sobre a presente proposta, contemplem, em sede de
acreditação, a aplicação do despacho;
e) para além dos elementos actuais, o CCPFC passará a incluir na sua certificação um
campo explicitando para que grupos releva a acção;
para as acções já acreditadas, até 120 dias após a publicação do despacho do SEE,
o CCPFC produzirá uma listagem das acções abrangidas e respectivos grupos e
níveis de ensino.
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