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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde a sua constituição, em 2004, que o GTO LX se empenha em estimular a participação 

activa e consciente dos cidadãos na construção da sociedade. Trabalha com a metodologia do 

Teatro do Oprimido em todo o país e no resto do mundo, como ferramenta de empowerment 

comunitário e individual em populações consideradas difíceis e em bairros considerados 

problemáticos. Além da criação e apresentação de espectáculos de Teatro do Oprimido, 

trabalha também como multiplicador da metodologia, formando e acompanhando grupos no 

âmbito da mesma.  

 

O GTO LX desenvolve projectos de empowerment social com comunidades críticas, 

trabalhando directamente com as populações, formando-as nas técnicas do Teatro do 

Oprimido e acompanhando-as na construção e apresentação para a comunidade de 

espectáculos de Teatro Fórum sobre as suas problemáticas. O GTO LX pretende, com a sua 

intervenção e acções de formação, promover a cidadania através de uma tomada e 

consciência das realidades inerentes aos seus públicos. A sua intervenção fomenta a 

capacidade dos públicos de inovar nas respostas sociais.  

 

2. OBJECTO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 
DA FORMAÇÃO 
 

Este documento resume as regras de funcionamento relativas à intervenção formativa do GTO 

LX no âmbito da formação. 

 

As normas definidas neste regulamento aplicam-se a todos os intervenientes no processo 

formativo, nomeadamente formandos, formadores, coordenadores e elementos do apoio 

pedagógico e administrativo. 
 

O regulamento deverá ser fornecido a todos os intervenientes no início da formação, devendo 

acompanhar a informação específica de cada curso. 

 

3. POLÍTICA E ESTRATÉGIA DA ENTIDADE 
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O GTO LX é uma Associação Cultural Sem fins Lucrativos de direito privado com sede em 

Lisboa. Fundada em 2004, trabalha desde essa data com a metodologia de Teatro do Oprimido 

como ferramenta de empowerment comunitário e individual em populações consideradas 

desfavorecidas e em bairros considerados problemáticos. 

 

Os estatutos do GTO LX prevêem a realização de acções de formação nas técnicas do Teatro 

do Oprimido (Teatro Jornal, Teatro Imagem, Teatro Fórum, Teatro Legislativo e Arco Íris do 

Desejo) com o objectivo de utilizar o teatro como ferramenta lúdica para criar debate e reflexão 

sobre os problemas da sociedade moderna, com o objectivo de transformar o cidadão passivo 

em indivíduo pró activo, consciente dos seus direitos e deveres.  

 
Assim, de um modo geral, o GTO LX participa na realização de acções de formação nas 

técnicas do Teatro do Oprimido, para qualquer pessoa singular ou colectiva que necessite 

desta metodologia para desempenhar melhor o seu trabalho, sejam grupos de pessoas 

provenientes de populações desfavorecidas, no âmbito de projectos de intervenção 

comunitária, sejam os/as técnicos/as de organizações do terceiro sector (agentes de 

intervenção comunitária), formadores/as e outros da área da educação e pedagogia e, ainda, o 

público em geral, chefias e recursos humanos das organizações dos diversos sectores. Por 

outro lado, em termos de oferta formativa, visa alargar as áreas de intervenção, 

nomeadamente ao nível da Formação Inicial e Formação Contínua de Formadores, para 

manter actualizadas as competências dos formadores, aliadas às técnicas do Teatro do 

Oprimido. 

 
4. FORMAS E MÉTODOS DE SELECÇÃO 

4.1. Selecção dos Formandos 
A selecção dos formandos é efectuada com base nos pré-requisitos para inscrição e nas 

condições de acesso à formação quando estas existam, devendo ser previamente divulgados. 

 

Deste modo, no processo de selecção e recrutamento de formandos podem ser considerados, 

entre outros, os seguintes pré-requisitos para a frequência do curso: 

- Situação profissional 

- Necessidades de formação 

- Interesse e motivação 

 

Quando se verificar um número de inscritos que cumprem os pré-requisitos e as condições de 

acesso à formação superior ao número de vagas, a selecção é feita tendo em conta a ordem 
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de inscrição e, por fim, o cumprimento dos pagamentos. No caso dos cursos cuja frequência 

não implique o cumprimento de pré-requisitos, a selecção é feita, também, a partir da ordem de 

inscrição e cumprimento dos pagamentos. 

 

Todos os formandos serão posteriormente informados da finalização do processo, sendo-lhes 

comunicado se foram ou não seleccionados para o curso. 

 

4.2. Inscrição dos Formandos 
A inscrição dos formandos inicia-se com o preenchimento da Ficha de Inscrição, apresentação 

da documentação exigida e respectivo pagamento. Na ficha de inscrição encontra-se 

devidamente descrita a documentação a apresentar, nomeadamente fotocópias de Documento 

de Identificação, NIF e CV. 

 

A inscrição dos formandos pode ser efectuada através de fax, e-mail, correio ou pessoalmente 

nas instalações do GTO LX. O prazo para a recepção das inscrições é até cinco dias úteis 

antes do início do curso. 

 

As inscrições só são consideradas definitivas após verificação do seu correcto preenchimento, 

apresentação da documentação divulgada e respectivo pagamento de 50% ou da totalidade do 

valor da formação. 

 

4.3. Selecção dos Formadores 
Para o desenvolvimento da formação, o GTO LX recorre sempre aos formadores que integram 

a sua bolsa, uma vez que já comprovaram a sua experiência e competência para o exercício 

da função. No entanto, quando tal não é possível, recorre à contratação de profissionais que 

comprovem deter as competências técnicas e pedagógicas adequadas ao perfil do projecto. 

 

Assim, em primeiro lugar, o processo de selecção inicia-se com a divulgação dos pré-requisitos 

exigidos para o preenchimento da(s) vaga(s), entre os quais se contam: 

- Habilitações académicas adequadas 

- Experiência formativa comprovada 

- Experiência profissional na área de formação 

- Posse do Certificado de Aptidão Profissional para o exercício das funções de 

formador 

- Capacidade de comunicação 

- Capacidade de adaptação a novas situações. 
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Depois de efectuada a análise curricular, os formadores serão chamados para uma entrevista 

individual, onde será possível determinar, entre outras, a sua capacidade de comunicação e 

adaptação a novas situações de modo a garantir que os formadores seleccionados detêm a 

formação, competências e experiência necessárias. 

 

4.4. Inscrição dos Formadores 
Depois da selecção e recrutamento dos formadores, a sua inscrição formaliza-se através do 

preenchimento e apresentação dos seguintes documentos: 

- Ficha de inscrição do formador devidamente preenchida e assinada; 

- Fotocópias do CV, Certificado de Habilitações, CAP, Documento de Identificação e NIF. 

 

5. CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA 
A frequência na acção de formação implica a participação activa do formando nas sessões e 

nas actividades de avaliação pedagógica e de funcionamento que lhe venham a ser propostas. 

 

5.1. Faltas 
a) Por falta entende-se a ausência do formando durante o período normal de formação definido 

no cronograma da acção; 

b) O limite de faltas por formando é de 5% da duração total da formação; 

c) Independentemente do limite de faltas aplicável, os formandos não podem faltar o total de 

horas de um dos módulos que integre a formação; 

d) A assiduidade do formando será verificada através da assinatura diária da Folha de 

Presenças; 

e) Caso o formando ultrapasse o limite de faltas, o GTO LX reserva-se no direito de considerar 

a sua exclusão da acção de formação; 

f) Até aos limites de faltas estabelecidos na alínea b), estas poderão ser justificadas através da 

apresentação do respectivo justificativo que deverá ser anexado à folha de presenças; 

g) Serão justificadas as faltas motivadas por facto não imputável ao formando, nomeadamente: 

doença; acidente; falecimento de parente próximo, nos termos da lei geral; cumprimento de 

obrigações legais (inspecção militar, prestação de serviços na polícia, julgamentos, etc.); 

cumprimento de deveres profissionais; necessidade de prestação de assistência inadiável a 

membros do agregado familiar; casamento; licença de maternidade ou paternidade. 
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6. REGIME DE PAGAMENTOS E POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES E 
ISENÇÕES 
 

Os destinatários das acções de formação só procederão ao pagamento referente à frequência 

das mesmas quando seleccionados. 

 

Existem duas formas de realizar os pagamentos:  

- 50% no momento de inscrição (após a confirmação da inscrição por parte do GTO LX) 

e 50% até ao primeiro dia de formação; ou 

- 100 % no momento de inscrição.  

 

Os pagamentos podem ser feitos através de dinheiro, cheque à ordem do GTO LX – Grupo de 

Teatro do Oprimido ou ainda através de transferência bancária (NIB 0035 0697 0063 5437 

9300 3). Caso o formando opte pela transferência bancária, este deve entregar o comprovativo 

de transferência até ao primeiro dia da formação.  

 

O GTO LX pode proceder ao cancelamento de qualquer acção de formação quando não reúna 

o número de formandos suficiente, ou por outro motivo de gestão, reembolsando todos os 

participantes que tenham efectuado, até então, o pagamento da inscrição. Todas as 

informações relativas ao preço e condições de pagamento das acções serão indicadas em 

cada acção de formação.  

 

Os cancelamentos deverão ser comunicados por escrito até 7 dias úteis antes da data do início 

da formação, não implicando qualquer prejuízo para o inscrito, com direito à devolução do valor 

da inscrição. Após este prazo qualquer cancelamento ou não comparência na formação 

implicará o pagamento da totalidade do valor da formação.  

 

Só serão aceites desistências, com devolução do pagamento, durante a primeira metade da 

formação nos casos em que o curso tenha uma duração superior a 12 horas e em que o motivo 

da desistência resulte do incumprimento por parte do GTO LX.  

 

7. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃO 
 

a) A formação decorre no local e horário previamente divulgado e de acordo com o 

cronograma; 
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b) Podem ocorrer alterações à data e local de realização da formação que serão devidamente 

comunicados aos formandos e formadores com a maior brevidade possível; 

c) O curso é iniciado pela coordenadora que deverá informar os formandos da sua 

disponibilidade para solucionar qualquer problema que possa ocorrer;  

d) No início de cada acção é distribuído aos formandos o regulamento de funcionamento, bem 

como pastas contendo informação detalhada sobre a formação; 

e) A ficha de presenças deve ser assinada diariamente por todos os formandos; 

f) Os formadores devem registar diariamente o sumário da sessão; 

g) No decurso da formação, os participantes terão acesso a toda a informação que os/as 

formadores/as disponibilizem; 

h) Os participantes terão ainda acesso a todos os recursos técnico-pedagógicos que o GTO LX 

colocar ao dispor para o adequado desenvolvimento das competências. 

 
8. INTERRUPÇÃO E REPETIÇÃO DOS CURSOS 

 
Os cursos poderão ser interrompidos pelo GTO LX, desde que devidamente comunicado a 

todos os agentes da acção e com justificação plausível que deverá ser devidamente 

formalizada. A interrupção dos cursos por motivos imputáveis ao GTO LX dará lugar à sua 

repetição, se tal for viável, ou ao reembolso do valor pago pelos formandos. 

 

A interrupção dos cursos por motivos imputáveis aos formandos obriga a que apresentem uma 

justificação por escrito, sendo que a inscrição se mantém válida por um período máximo de 1 

ano. 

 
9. DIREITOS E DEVERES: FORMANDOS, FORMADORES, 
COORDENADORES E TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO 
 

9.1. Direitos dos Formandos 
Constituem direitos dos formandos: 

a) Beneficiar da formação de acordo com os programas, metodologias e processos definidos; 

b) Escolher as acções de formação que mais se adeqúem ao seu plano de desenvolvimento; 

c) Ter acesso a instalações, equipamento e materiais compatíveis com a tipologia do curso; 

d) Receber orientação e a informação necessária à sua boa participação no curso; 
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e) Participar no processo de avaliação; 

f) À confidencialidade da informação constante no seu processo; 

g) Recorrer ao coordenador da formação, solicitando a sua intervenção sempre que problemas 

de ordem pedagógica o justifiquem;  

h) Cooperar com os outros formandos na constituição de equipas que desenvolvam projectos 

ou promovam círculos de estudos; 

i) Obter no final da formação, quando tiver tido aproveitamento, um Certificado de Formação 

Profissional ou um Certificado de Frequência, no caso de não obter aproveitamento no curso. 

 

9.2. Deveres dos Formandos 
Constituem deveres dos formandos: 

a) Frequentar a acção de formação, com assiduidade e pontualidade, a pelo menos 95% do 

número total de horas do curso; 

b) Empenhar-se em todas as actividades que integram o processo de formação, cumprindo as 

regras de funcionamento e bom relacionamento que forem definidas com o grupo de formação; 

c) Entregar todos os elementos requeridos para o processo de inscrição, frequência e 

certificação da acção; 

d) Dar conhecimento prévio ao GTO LX em caso de desistência da frequência da acção; 

e) Abster-se da prática de qualquer acto do qual possa resultar prejuízo para o bom andamento 

dos trabalhos; 

f) Utilizar cuidadosamente e zelar pela conservação dos bens e das instalações onde decorre a 

formação; 

g) Suportar os custos de substituição ou reparação dos equipamentos e materiais que utilizar 

na acção, sempre que os danos produzidos resultem de comportamento doloso ou gravemente 

negligente; 

h) Realizar todos os trabalhos inerentes ao processo de avaliação do formando; 

i) Justificar as faltas, invocando os motivos que lhes deram origem; 

j) Pronunciar-se sobre o funcionamento das acções de formação que frequente e responder 

com honestidade a questionários relacionados com a avaliação da acção. 

 

9.3. Direitos dos Formadores 
Os formadores têm direito: 

a) Ter acesso, com antecedência, ao programa de formação e respectivo cronograma; 

b) Ao conhecimento prévio do local de formação, assim como o número inicial de formandos; 

c) Escolher os métodos e técnicas pedagógicas que melhore se adeqúem ao desenvolvimento 

da sua acção; 
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d) Ao apoio técnico-pedagógico necessário ao normal funcionamento da acção; 

e) A instalações adequadas para o normal funcionamento da acção; 

f) Ao conhecimento do relatório de avaliação final da sua acção; 

g) A desenvolver a mesma acção noutra instituição, desde que autorizada pelo GTO LX; 

h) À celebração de um contrato de prestação de serviços de acordo com a legislação em vigor, 

sempre que não seja um recurso interno do GTO LX; 

j) Se remunerado de acordo com o valor acordado e dentro dos prazos definidos; 

k) Solicitar o apoio do coordenador sempre que tal se justifique. 

 

9.4. Deveres dos Formadores 
Os formadores têm o dever de: 

a) Participar na concepção e planificação da formação, definindo objectivos, conteúdos, 

actividades, métodos pedagógicos, instrumentos de avaliação, recursos didácticos e 

documentação de apoio; 

b) Elaborar planos de sessão; 

c) Conduzir o processo de formação, desenvolvendo os conteúdos estabelecidos no programa 

de formação, que poderá ser adaptado em função das características do grupo de formação, 

estabelecendo e mantendo a comunicação e a motivação dos formandos, gerindo os tempos, 

os materiais e recursos didácticos necessários; 

d) Gerir a progressão da aprendizagem realizada pelos formandos, utilizando meios de 

avaliação formativa e implementando-a; 

e) Participar nas reuniões de acompanhamento da formação, devendo manter informado o 

coordenador sobre o desenvolvimento da formação, bem como o responsável de formação 

sobre a progressão, situação e eventuais problemas dos cursos; 

f) Proceder à avaliação da aprendizagem e da formação. 

 

9.5. Direitos dos Coordenadores 
Os coordenadores pedagógicos têm direito a: 

a) Ter acesso à informação relativa às necessidades de cada acção de formação; 

b) Ter acesso aos recursos didácticos e equipamentos necessários ao bom desenvolvimento 

da formação; 

c) Ser apoiado pela responsável pela formação do GTO LX na monitorização dos cursos e 

resolução de problemas; 

d) Ver cumpridas as cláusulas estabelecidas no seu contrato. 
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9.6. Deveres dos Coordenadores 
Constituem deveres dos coordenadores: 

a) Coordenar as actividades de diagnóstico, planeamento, concepção, organização/promoção 

da formação, desenvolvimento e avaliação; 

b) Fomentar as condições de execução física da formação, tendo em conta os recursos 

materiais e humanos; 

c) Acompanhar a concepção e elaboração dos materiais didácticos de apoio à formação; 

d) Garantir a concretização do plano de formação, bem como dos programas, e cumprimento 

do regulamento de funcionamento; 

e) Monitorizar o bom desenvolvimento da formação; 

f) Supervisionar a criação e manutenção dos Dossiers Técnico-Pedagógicos; 

g) Mediar eventuais problemas que possam surgir com os formandos e com as equipas 

técnicas, mantendo informada a responsável de formação sobre o desenvolvimento da 

formação; 

h) Acompanhar e coordenar a intervenção dos formadores; 

i) Reunir com frequência com formandos e formadores para garantir um acompanhamento 

eficaz da formação; 

j) Conceber e aplicar os modelos e instrumentos de avaliação da formação, em articulação com 

os Formadores. 

 
9.7. Direitos do Técnico Administrativo/Pedagógico 
O técnico administrativo/pedagógico tem direito a: 

a) Frequentar acções de formação contínua com o objectivo de actualizar e/ou aprofundar 

competências que visem a melhoria do seu desempenho; 

b) Pronunciar-se sobre a sua satisfação face às condições em que desenvolve o seu trabalho; 

c) Ter acesso à informação e apoio técnico para o exercício da sua actividade; 

d) Ver respeitadas as cláusulas dispostas no seu contrato de trabalho. 

 

9.8. Deveres do Técnico Administrativo/Pedagógico 
Constituem deveres do técnico administrativo/pedagógico os seguintes: 

a) Registar os pedidos de formação; 

b) Prestar atendimento e o apoio necessário aos formandos, nomeadamente no que respeita 

às inscrições e informações sobre os cursos, sendo que, quaisquer dúvidas, neste âmbito, 

deverão ser remetidas para o coordenador; 

c) Prestar apoio aos formadores no âmbito da organização e reprodução dos materiais 

didácticos e requisição de equipamentos; 
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d) Coordenar a manutenção das condições físicas necessárias ao bom funcionamento da 

formação. 
 

10. PROCEDIMENTOS RELATIVOS A QUEIXAS E 
RECLAMAÇÕES 
 

Todos os formandos e pessoas que se relacionem directa ou indirectamente com o GTO LX têm o direito 

de apresentar queixas e/ou reclamações, devendo fazê-lo por meio de formulário próprio e mediante o 

seguinte procedimento: 

a) Qualquer reclamação deverá ser formalizada por escrito, em formulário próprio, a solicitar 

junto do gabinete técnico-administrativo; 

b) A queixa/reclamação deverá ser dirigida à responsável de formação que, em conjunto com a 

restante equipa técnico-pedagógica, a analisa e aprecia; 

c) O teor das reclamações deve ser claro e objectivo e apresentadas no prazo de 10 dias úteis 

a contar do dia em que ocorreu a situação objecto de reclamação; 

d) A resposta às reclamações terá de ser dada 15 dias úteis após a sua recepção, cabendo à 

responsável de formação esta comunicação; 

e) Antes do fim do prazo, o reclamante será informado, por escrito, da decisão que recaiu 

sobre a reclamação; 

f) Decorrente da queixa/reclamação, poderão ser adoptadas medidas rectificativas que devem 

igualmente ser comunicadas ao reclamante. 

 

11. PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 

Os dados pessoais constantes da ficha de inscrição, contratos de formação ou outros 

documentos relativos à formação, serão processados informaticamente pelo GTO LX, 

garantindo-se a estrita confidencialidade no seu tratamento. Nos termos legais, assegurar-se-á 

que a informação constante desses dados não seja partilhada com terceiros e seja utilizada 

apenas para os fins directamente relacionados com o(s) curso(s) em que o/a formando/a se 

inscreve, respeitando o direito dos/as formandos/as à protecção dos seus dados pessoais. 

 

12. AVALIAÇÃO 
 



 

13 

 

A avaliação implementada pelo GTO LX desenvolve-se a dois níveis: aprendizagem (determina 

se houve aquisição de novos conhecimentos) e reacção (para verificar se os formandos 

ficaram satisfeitos com a formação). 

 

12.1. Avaliação da Aprendizagem 
A avaliação da aprendizagem terá um carácter diagnóstico, formativo e sumativo. Assim, por 

um lado, a avaliação diagnóstica vai permitir determinar o nível de conhecimentos inicial de 

cada formando, sendo aplicado no início de cada acção, enquanto que a avaliação formativa 

desenrolar-se-á ao longo da acção para determinar o progresso do formando, introduzindo as 

alterações que se verifiquem necessárias ao processo e, por fim, a avaliação sumativa ocorrerá 

no final do módulo e do curso e vai permitir calcular a classificação final do formando 

relativamente aos objectivos da formação. 

 

Os critérios de avaliação podem variar consoante o tipo de formação, sendo que as 

classificações finais são atribuídas tendo em conta os seguintes padrões: 

- Avaliação formativa: 40% 

- Avaliação sumativa: 40% 

- Outros critérios: 20% 

 

A classificação final deverá ser atribuída aos formandos no final de cada módulo e, 

posteriormente, no final do curso, contando a avaliação contínua nas sessões de formação, os 

trabalhos práticos realizados e os testes de conhecimentos, sendo expressa em forma 

quantitativa numa escala de 0 a 20 valores e qualitativa de Muito Insuficiente a Excelente. No 

final, o formador deverá comunicar à coordenadora pedagógico a avaliação dos formandos. 

 

12.2. Avaliação da Reacção 
A avaliação da reacção é realizada mediante aplicação de um questionário de expectativas no 

início da acção que visa auferir as expectativas dos formandos perante o curso que vão 

frequentar, seguindo-se a aplicação de um questionário de avaliação da reacção intermédia, a 

meio do curso, para determinar a satisfação dos formandos e introduzir eventuais alterações 

que permitam melhorar a acção de formação e, por último, através da aplicação de um 

questionário de reacção final, aplicado no fim da acção, que permite determinar se a acção 

cumpriu os seus objectivos e correspondeu às expectativas dos intervenientes. De um modo 

geral, a avaliação da reacção permite avaliar, entre outros, o desempenho dos formadores e 

coordenador, conteúdos programáticos dos módulos, organização e desenvolvimento da 

acção. 



 

14 

 

 

13. APROVEITAMENTO E CERTIFICAÇÃO 
 

A classificação final do curso será calculada a partir da média das classificações obtidas nos 

diferentes módulos, considerando-se aprovado o formando que obtiver, pelo menos, a 

classificação de suficiente em cada módulo do curso. 

 

Aos formandos aprovados serão passados certificados de formação profissional e, aos não 

aprovados, certificados de frequência de formação profissional. 

 
 

 


