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INTRODUÇÃO 

 

Decorrido o ano letivo de 2018/2019, importa dar conta do trabalho realizado 

pelo Centro de Formação da EPD-CELP no contexto da concretização do seu 

Plano Anual de Atividades 2018/2019, quer no plano interno, quer no plano 

externo. 

 

O presente documento de avaliação, não poderá esquecer os termos em que o 

seu trabalho se deveria desenvolver no âmbito do Plano Estratégico “Uma 

Estratégia visando o Futuro” em que o “CFEPD deverá procurar num futuro 

próximo, apresentar um quadro de atuação e intervenção em espaços 

diversos, quer na continuidade do trabalho já realizado no quadro interno da 

Escola Portuguesa de Díli, quer num quadro externo de colaboração e 

cooperação com organizações educacionais locais ou projetos articulados 

entre entidades portuguesas e timorenses.”. 

 

Face à natural dinâmica da escola, o CFEPD desenvolveu outros trabalhos não 

incluídos no Plano Anual de Atividades inicial, tal como o trabalho realizado 

no âmbito da avaliação externa no processo de avaliação de desempenho 

docente, que também importa ser avaliado. 
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PLANO INTERNO 

Relativamente ao plano interno, podemos referir o seguinte: 

 

i) Elaboração do Plano Anual de Atividades 2018/2019. 

 

No Plano Interno, para além do Plano de Formação do pessoal 

docente e não docente foi ainda inserido no Plano Anual de 

Atividades “Ciclos de Cinema” para os alunos dos diferentes ciclos 

de escolaridade da escola, incluindo a educação pré-escolar. 

 

ii) Organização do Centro de Formação – Bolsa Interna de 

Formadores. 

 

Na sequência do trabalho anteriormente realizado, foram integrados 

na Bolsa Interna de Formadores, alguns novos docentes 

(formadores), totalizando neste final do ano letivo 2018/2019 dez 

formadores internos acreditados pelo CCPFC, em variados domínios. 

 

iii) Formação Contínua de Professores. 

 

a. Elaboração do Diagnóstico de Necessidades de formação 

contínua. 

 

Foi realizado um questionário de diagnóstico de necessidades em 

que participaram cerca de 72% dos docentes da escola. Da 

análise de resultados do questionário verificou-se que os 

docentes da escola manifestaram maior necessidade de 

formação nas atividades de “Plataformas e-learning e b-

learning”, “Flexibilização curricular”, “Educação inclusiva”, 

“Socorrismo” e “Novas tecnologias educativas – competências 

digitais”. 
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b. Elaboração do Plano de Formação do pessoal docente e não 

docente. 

 

Na sequência do diagnóstico de necessidades, foi elaborado o 

Plano de Formação para o pessoal docente e não docente. Nesse 

plano de formação foram definidas as seguintes ações ou 

atividades de formação: 1. Cursos de Formação (25 horas) – 

relativo a plataformas e-learning e b-learning o Curso 

“Plataforma Moodle: Funcionalidades e Potencialidades na 

Gestão da Sala de Aula”; relacionado com novas tecnologias 

educativas – competências digitais o Curso “Trabalho 

Colaborativo e Partilha de Informação”; 2. Ações de Curta 

Duração: “Flexibilização curricular”, “Educação inclusiva” e 

“Socorrismo”. 

Quanto ao pessoal não docente, foi definido a ação de formação 

“Atendimento e Relacionamento Pessoal”. 

 

c. Acreditação de ações de formação docente junto do CCPFC. 

 

No contexto do Plano de Formação, foram submetidas para 

acreditação do CCPFC os Cursos de Formação “Plataforma 

Moodle: Funcionalidades e Potencialidades na Gestão da Sala de 

Aula” e “Trabalho Colaborativo e Partilha de Informação”, tendo 

ambas merecido a respetiva aprovação. 

 

iv) Concretização do Plano de Atividades e Plano de Formação. 

 

a. Ciclos de Cinema 

Os ciclos de cinema abrangeram alunos do Pré-escolar e 

do 9.º ano de escolaridade. 
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Relativamente Pré-escolar foi feita uma seleção de filmes 

infantis, todos em português, que foram disponibilizados 

às respetivas educadoras, de modo a que cada uma 

pudesse selecionar o que melhor se adaptasse ao seu 

grupo-turma. 

Ao todo foram 10 sessões de cinema, uma por grupo, de 

acordo com um calendário pré-estabelecido com as 

respetivas educadores, que, por sua vez, fizeram a 

preparação prévia dos seus alunos, para o filme que iriam 

ver. 

As sessões de cinema tiveram uma grande recetividade por 

parte das crianças, que mostraram uma enorme alegria e 

estiveram muito atentas, ficando evidente que, para a 

maior parte delas, ver filmes de animação infantil não faz 

parte das suas rotinas, tal como acontece em Portugal. 

Será pois uma atividade a repetir, pelo que deverá 

integrar o Plano de Atividades do próximo ano letivo 

Relativamente aos alunos do 9.º ano de escolaridade, a 

escolha recaiu sobre filmes antigos portugueses. Os alunos 

gostaram e colocaram questões aos professores 

acompanhantes sobre o filme, as suas personagens e sobre 

o modo de vida da época que estes representam.  

Também neste caso, deverá ser repetida a atividade, e 

alargada a mais anos de escolaridade. A escolha dos filmes 

deverá ser adequada à faixa etária e ao ano de 

escolaridade, privilegiando sempre a língua portuguesa.  

 

b. Formação Docente – Cursos de Formação. 

 

Os cursos de formação de 25 horas previstos no Plano de 

Anual de Atividades e no Plano de Formação do pessoal 
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docente foram concretizados, tendo o respetivo formador 

vindo de Portugal. Em termos gerais, a formação decorreu 

com normalidade, sendo, neste momento possível fazer a 

seguinte avaliação: 

 

“Plataforma Moodle: Funcionalidades e Potencialidades na 

Gestão da Sala de Aula” 

Participaram nesta formação treze docentes, sendo que 

no final, 46,2% se revelaram satisfeitos e 53,8% muito 

satisfeitos, face às expectativas que tinham inicialmente. 

Quando questionados sobre o cumprimento dos objetivos 

do Curso de Formação, 61,5% concordaram e 38,5% 

concordaram plenamente. 

Relativamente à utilidade dos conteúdos abordados, para 

o exercício da função docente, 30,8% dos formandos 

consideraram que foram muito úteis, 61,5% úteis e 7,7% 

pouco úteis. 

Refira-se também a opinião sobre o grau de clareza na 

transmissão dos conteúdos por parte do formador, que foi 

considerado muito bom por 69,2% dos formandos e bom 

por 30,8%. 

Por último, destaque-se que 92,3% dos formandos 

consideraram muito bom o clima de trabalho criado pelo 

formador, na medida em que este foi propício à 

participação dos formandos. 

 

 “Trabalho Colaborativo e Partilha de Informação” 

Esta formação foi de carácter misto, com treze horas 

presenciais e doze online. Até o momento, apenas foram 

cumpridas as treze horas presenciais, estando as restantes 

agendadas até ao final do corrente mês. Por esta razão, 

não é ainda possível fazer um balanço final, uma vez que 
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a ação não está concluída. Poder-se-á apenas dizer que as 

treze horas presenciais decorreram dentro da 

normalidade. 

 

c. Formação Docente – Ações de Curta Duração. 

 

Por variados motivos, nenhuma destas ações de curta 

duração foi concretizada. Pela sua importância, devem 

estas ações transitarem para o próximo Plano de 

Atividades do Centro e Formação do ano letivo 2019/2020. 

 

d. Formação Não Docente 

 

A formação prevista “Atendimento e Relacionamento 

Pessoal” será concretizada no início do próximo ano 

letivo, 2019/2020. A opção pela sua realização em 

setembro está relacionada com a perspetiva da ação ser 

mais eficaz, no âmbito das atividades de início do ano 

letivo. 

 

Ainda relacionado com os docentes, teve o CFEPD intervenção no âmbito da 

avaliação externa no processo do desempenho docente: 

 

e. Estabelecimento de Protocolos de colaboração com Centros de 

Formação em Portugal 

 

Foram celebrados Protocolos de Colaboração com os Centros de 

Formação de Associação de Escolas “AlmadaForma” e “Aveiro e 

Albergaria-a-Velha”. 

 

Para além da colaboração ao nível da avaliação externa no 

processo de avaliação de desempenho docente, realce ainda 
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para os termos dos Protocolos celebrados permitindo aos 

docentes da EPD integrarem as ações e atividades de formação 

desses Centros de Formação 

 

f. Organização da avaliação externa de desempenho docente com 

avaliadores em Portugal. 

 

No âmbito da avaliação externa de desempenho docente, foi 

organizado o processo da avaliação externa nos termos da 

regulamentação da EPD-CELP.  

 

PLANO EXTERNO 

 

No Plano Externo procurou o CFEPD ir ao encontro do previsto no Plano 

Estratégico do Centro de Formação, constituindo-se como uma “ (…) mais-

valia que pode proporcionar a um conjunto alargado de instituições e 

organismos educacionais em Timor – Leste, (…) pelo papel que a Escola 

Portuguesa de Díli e o seu Centro de Formação podem desempenhar no 

âmbito dum papel mais vasto de cooperação, da preservação da língua e 

cultura portuguesa e das excelentes relações existentes entre Portugal e 

Timor – Leste.” 

 

Nesse sentido foi possível iniciar esse caminho, realçando-se: 

 

1. O Protocolo EPD-CELP com o Ministério da Educação e Cultura de 

Timor-Leste. 

 

Encontrando-se em fase final de elaboração o protocolo que 

permitirá à EPD-CELP desenvolver anualmente Cursos de Português 

para Adultos para os funcionários do Ministério da Educação e 

Cultura. 
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2. O Protocolo EPD-CELP com a Universidade Nacional de Timor Leste 

(UNTL). 

 

Este protocolo com a Faculdade de Educação da UNTL possibilitará 

aos finalistas dos diferentes cursos de educação da Faculdade de 

Educação realizarem Estágios Profissionais na EPD-CELP. Este 

protocolo poderá revelar-se de enorme importância no âmbito da 

Formação dos Professores Timorenses com as evidentes 

repercussões no futuro em termos do ensino e da aprendizagem em 

língua portuguesa nas escolas timorenses. 

 

3. O Protocolo EPD-CELP com a Coordenação dos CAFE 

 

Protocolo que permitirá, através do Centro de Formação da EPD-

CELP, oferecer formação contínua aos professores cooperantes das 

Escolas CAFE nos diferentes municípios de Timor-Leste. 

 

4. O Protocolo EPD-CELP com a Fundação Oriente. 

 

Protocolo que terá como objetivo a supervisão da EPD-CELP 

relativamente aos cursos de Português para adultos da 

responsabilidade da Fundação Oriente. 

 

CONCLUSÕES 

 

Em termos gerais, é nosso entendimento, que o trabalho realizado pelo CFEPD 

durante o presente ano e no âmbito do estabelecido no seu Plano Anual de 

Atividades foi positivo.  

 

Aspetos positivos: 
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1. Concretização da Formação contínua de Docentes, com a realização de 

dois cursos de formação, ambos de 25 horas, acreditados pelo CCPFC; 

2. Acreditação de Cursos do CFEPD junto do CCPFC; 

3. Concretização parcial dos ciclos de cinema previstos para os alunos dos 

diferentes anos de escolaridade; 

4. Estabelecimento de Protocolos com Centro de Formação de Associação 

de Escolas em Portugal; 

5. Apoio ao processo de avaliação externa de desempenho docente; 

6. Estabelecimento de compromissos com diferentes entidades na 

concretização de diversos Protocolos (UNTL, ME Timor-Leste, CAFE ….); 

7. Cumprimento do Orçamento previsto para o CFEPD. 

 

Aspetos negativos: 

 

1. Não realização das ações de formação de curta duração para docentes; 

2. Não concretização total dos ciclos de cinema previstos para os alunos 

dos diferentes anos de escolaridade; 

 

Em conclusão final, julgamos que o trabalho realizado permite olhar para o 

futuro e para o próximo ano com expetativas de melhorar ainda mais o papel 

do CFEPD no quadro da sua função e no contexto formativo de Timor-Leste. 

 

Díli, 15 de julho de 2019  

 

Eduardo Fernandes 

O Coordenador do CFEPD 

 


