REFERENCIAL PARA AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E SEUS IMPACTOS 2017/2018
Nível

1.

2.

3.

Impactos*

Reações/opiniões dos
formandos à ação de
formação

Aprendizagens
(competências,
conhecimentos e atitudes)
por parte dos formandos
Comportamentos
individuais em contexto
organizacional
(transferência da formação)

4.

Resultados no âmbito do
desempenho
organizacional
(transferência da formação)

*EAM

Indicadores

Pertinência (nível de satisfação e de
aplicabilidade dos assuntos tratados).
Adequação (concretiza e é consequente
com as prioridades e metas definidas no
Projeto Educativo do AE/Escola; concretiza
e é consequente com as necessidades
formativas do professor; …).

Questionário ao
formado (QF)

Q1 a Q7 e Q14

Questionário à organização (QO)
Q3: A Escola/AE criou as condições
necessárias para que o PF decorresse de
forma adequada.
Q4: A Escola/AE evidencia uma cultura de
formação contínua, assumida como um dos
fatores preditores do sucesso escolar.
Q6 O PF produziu melhorias ... (1, 2)

Eficiência (alcance dos objetivos;
conteúdos e metodologias definidos para
esta formação).
Eficiência (efeitos produzidos ao nível do
trabalho individual de cada formando)
Eficácia (melhoria das práticas
pedagógicas; melhoria dos resultados dos
alunos após a formação; ...).
Eficácia (efeitos produzidos ao nível da
organização escolar).
Adequação (concretiza e é consequente
com as prioridades e metas definidas no
Projeto Educativo do AE/Escola; concretiza
e é consequente com as necessidades
formativas do professor; …).

Q8 a Q10

Q11 a Q13

Q13

Q5: A Escola/AE registou melhoria na
prestação do serviço educativo, após a
execução do PF.
Q6 O PF produziu melhorias ... (3, 5,6,7)

Q6 O PF produziu melhorias ... (2, 3, 6,7)
Q7: O PF contribuiu para a consecução de
uma ou mais medidas consignadas no PE da
Escola/AE.
Q8: O PF contribuiu para o reforço do
exercício de autonomia na Escola/AE.
Cumprimento do Plano Q2

Respon
dentes

QF – docentes que frequentaram ações de formação
QO – Docentes que constituem o Conselho Pedagógico de cada Escola/AE
associada ao CFFH

Instrumentos de avaliação

