
                                                                                        

Alteração ao Regulamento Interno 
 
 

Artigo 9.º Estabelecimentos de ensino público associados     

Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso – 152936 
- Jardim de Infância de Roço, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Estrada, Telões, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Felgueiras, Nogueira, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Subacelo, Freixo de Baixo, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Ataíde, Amarante (JI) 
- Escola Básica Acácio Lino, Travanca, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Amadeo de Souza Cardoso, Telões, Amarante (1º, 2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica de Torreira, Fregim, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica de Vila Caiz, Amarante (2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica de Mancelos, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica Freixo de Cima, Amarante (JI e 1º Ciclo)    
- Escola Básica Igreja, Vila Caiz, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica de Lama, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica Luís Van Zeller Macedo, Vila Garcia, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Santa Comba, Real, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
 
Agrupamento de Escolas de Amarante – 151099 
- Jardim de Infância de Igreja, Gouveia – S. Simão, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Lomba, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Igreja, Gondar, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância Boavista, Cepelos, Amarante (JI) 
- Jardim de Infância de Fornos, Jazente Amarante (JI) 
- Escola Básica de Amarante (2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica de Amarante nº 2 (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica de Igreja, Lomba, Amarante (1º Ciclo) 
- Escola Básica do Barracão, São Gonçalo, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica do Marão (1º, 2º e 3º Ciclo) 
- Escola Básica Ilídio Sardoeira, Amarante (JI e 1.º Ciclo) 
- Escola Básica Louredo, Amarante (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica Portela Fridão (JI e 1º Ciclo)   
- Escola Básica de Bela Vista (1.º Ciclo) 
 
Agrupamento de Escolas de Eiriz-Ancede – 150204 
- Jardim de Infância de Lordelo, Ancede, Baião (JI) 
- Escola Básica de Sta. Cruz do Douro, Baião (1º Ciclo) 
- Escola Básica Nº 1 de Eiriz, Ancede, Baião (JI e 1º Ciclo)  
- Escola Básica de Eiriz, Ancede, Baião (2º e 3º Ciclo) 
 
Agrupamento de Escolas do Sudeste de Baião – 150198 
- Jardim de Infância de Senhora, S. Tomé de Covelas, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Barroncal, Valadares, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Igreja, Viariz, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Rua, Teixeira, Baião (JI) 
- Jardim de Infância de Ladoeiro, Frende, Baião (JI) 
- Escola Básica de Carvalhais, Gestaçô, Baião (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica do Sudeste de Baião, Sta. Marinha do Zêzere (JI, 1º Ciclo, 2º e 
3º Ciclo) 



                                                                                        
 
Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil – 150216 
- Jardim de Infância de Pranhô, Baião (JI) 
- Escola Básica de Campelo, Baião (JI e 1º Ciclo) 
- Escola Básica e Secundária de Vale de Ovil, Baião (2º, 3º Ciclo e Secundário) 

 

Artigo 61º. Regulamento de candidatura 

O regulamento de candidatura para as ações do CFAEAB destinadas a 
Pessoal Docente compreende os aspetos seguintes: 
a) O período de candidatura para as ações publicitadas decorre, para cada 
turma, até ao prazo limite indicado nos meios de divulgação utilizados. 
b) A candidatura é feita online, no sítio da Internet do CFAEAB, em 
http://www.cf-ab.com/.  

 

Artigo 62º. Seleção de formandos 

 
1. As prioridades de seleção, para a generalidade das ações, salvo indicação 
expressa, são:  
a) Encontrar-se em exercício efetivo de funções em agrupamentos e escolas 
não agrupadas associados no CFAEAB.  
b) Pertencer ao público-alvo estabelecido.  
c) As ações definidas como prioritárias para os agrupamentos de 
escolas/escola não agrupada destinam-se aos professores desses 
estabelecimentos de ensino. 
d) No caso de as inscrições ultrapassarem o número de vagas, será o/a 
diretor/a a efetuar a seleção dos/as formandos/as. 
e) No caso de sobrarem vagas, os/as formandos/as será selecionados/as, tendo 
como primeira prioridade necessitar de formação específica para exercício 
eminente de funções docentes na escola associada a que pertence, 
devidamente justificada e fundamentada pela respetiva escola, nomeadamente 
avaliação de desempenho e progressão na carreira.  
f) Cada Agrupamento/Escola Associado(a) pode estabelecer critérios de 
seleção específicos, para as ações do CFAE que se realizam em exclusivo para 
os seus docentes no âmbito do seu Plano de Formação, desde que não colidam 
com os referidos em 1, al. a) e b). 
g) Outros critérios que a comissão pedagógica entenda oportunos conforme a 
natureza das ações de formação. 
2. Sempre que haja candidaturas de professores em exercício de funções em 
escolas não associadas ao CFAEAB e existindo vaga, podem ser admitidos, 
com respeito pela seguinte ordem, os docentes que:  
a) Pertencer a uma escola da área geográfica de influência de um dos centros 
de formação da rede de CFAE do Vale do Sousa e Baixo Tâmega, sempre que o 
sistema o exija; 
b) Pertencer a outras escolas da rede de CFAE Norte. 
3. Os docentes referidos no ponto anterior terão que pagar 10€ pela emissão 
do certificado. 

 
 
 
 

http://www.cf-ab.com/


                                                                                        
Artigo 63.º Comunicação da seleção 

1. Serão contactados os/as formandos/as selecionados/as via correio eletrónico 
e só excecionalmente por via telefone. Serão notificados da não admissão, os 
candidatos não admitidos. 
 

Artigo 94º. Regulamento de candidatura 

O regulamento de candidatura para as ações do Plano de Formação de Pessoal 
Não Docente CFAEAB rege-se pelos normativos seguintes: 
a) A candidatura é feita online, no sítio da Internet do CFAEAB, em 
http://www.cf-ab.com/ 
b) Terminado o período de inscrições proceder-se-á à seleção dos formandos, 
da responsabilidade do órgão de gestão que, de seguida, enviará ao Centro as 
listagens dos formandos distribuídos por ação. 
c) A seleção dos formandos a exercer funções em escolas não associadas no 
CFAEAB será feita para completar turmas, de acordo com a data de entrada 
do boletim de inscrição (em caso de empate recorrer-se-á a uma seriação 
descendente por data de nascimento dos candidatos). 
d) O CFAEAB organizará, respeitando as condições e limitações, as turmas 
que forem necessárias para dar satisfação à procura, efetuando os acertos e 
ajustamentos que permitam a viabilização de um maior número de turmas 
possível. 
e). Serão contactados os/as formandos/as selecionados/as via correio 
eletrónico e só excecionalmente por via telefone. Serão notificados da não 
admissão, os candidatos não admitidos. 
f) Depois de selecionado e fazer parte das listas definitivas, o formando 
assume o compromisso de frequentar a ação. 
 
 

CAPÍTULO V - PLANEAMENTO DA FORMAÇÃO 

Artigo 31.ºA - Formação com recurso a metodologias de ensino a distância 

1. A formação com recurso a metodologias de ensino a distância e ao 
estabelecimento de redes através de plataformas eletrónicas é considerada um 
eixo a privilegiar nas diferentes modalidades de formação. 
2. As ações de formação a realizar no CFAEAB em formato de b-learning 
respeitam o enquadramento de todos os normativos definidos pelo CCPFC 
em sede de acreditação. 
3. A opção pela utilização deste formato compete ao formador em negociação 
com a Diretora do CFAAB. 
4. Em todas as ações em que a escolha deste formato é considerada apropriada 
o CFAEAB faculta a formadores e formandos o apoio acrescido necessário ao 
seu bom funcionamento. 
5. Todas as ações de formação realizadas no CFAEAB em formato de b-
learning têm como suporte uma Plataforma de Aprendizagem, por exemplo o 
Moodle, o Google Classroom… 
a) os formandos registam a presença no início de cada hora de formação, em 
formulário próprio de CFAEAB. 
b) no decorrer da formação serão efetuadas capturas de ecrã. 
c) nas sessões síncronas os formandos devem estar identificados com o 
primeiro nome e último apelido e devem ter obrigatoriamente a câmara ligada. 

http://www.cf-ab.com/


                                                                                        
6. As ações a realizar pelo CFAEAB, em tempo de pandemia pela COVID-19, 
considerando as recomendações da Direção-Geral de Saúde e de outras 
entidades tutelares, e de acordo com as orientações da DGE, DGAE e 
CCPFC, serão, sempre que possível, realizadas em modalidade online, sendo 
esta a modalidade preferencial para as sessões síncronas e de acordo com os 
seguintes pressupostos: 

a) respeito pelo programa previsto a acreditado pelo CCPFC, com a devida 
autorização temporal que permita a conversão das sessões presenciais em 
sessões online; 
b) com as devidas adaptações pelos respetivos formadores dos processos 
formativos, sob orientação, concordância e participação do CFAEAB, 
incluindo cronogramas, horários, modos de participação, registo de 
assiduidade e adequação dos instrumentos de divulgação, seleção e avaliação 
da ação pelo/a formador/a e formandos; 
c) uso obrigatório de uma plataforma de aprendizagens (Moodle, Zoom, 
Teams, Google Classroom, ou outras), que permitam a mediação e ambientes 
formativos de qualidade, sendo que os formandos deverão assegurar as 
condições instrumentais pessoais que permitam o acesso à formação. 
d) os formandos registam a presença no início de cada hora de formação, em 
formulário próprio de CFAEAB. 
e) no decorrer da formação serão efetuadas capturas de ecrã. 
f) nas sessões síncronas os formandos devem estar identificados com o 
primeiro nome e último apelido e deve ter obrigatoriamente a câmara ligada. 
7. As experiências que foram sendo vivenciadas, que reforçaram a utilidade e 
fiabilidade dos processos de formação a distância, validando, inclusive, novos 
modos de trabalho individual e entre pares, de natureza participativa e 
colaborativa, cria novas responsabilidades ao CFAEAB e às suas Escolas 
Associadas, assumindo-se o compromisso de, para além das condições 
sanitárias presentes, evoluir para sistemas de formação mistos, sempre que tal 
se verificar ajustado e útil, proporcionando novas oportunidades de formação, 
explorando e consolidando as competências digitais dos profissionais de 
educação, num quadro de transição digital que a todos convoca. 

 

 

Aprovado em reunião de conselho de diretores, em 31/05/2021 


