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Acções de Formação c/despacho > Imprimir (id #96644)

Ficha da Acção
Designação Supervisão e trabalho colaborativo
Região de Educação

Área de Formação

Classificação Formação Contínua

A

B

C

D

Modalidade Oficina de Formação

Duração
Nº Total de horas presenciais conjuntas 25

Nº Total de horas de trabalho autónomo 25

Nº de Créditos 2
Calendarização
Entre 1 e 12 (meses)
Cód. Área B17 Descrição Educação e Valores,
Cód. Dest. 15 Descrição Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário
Dest. 50% Descrição
Nº de formandos por cada realização da acção
Mínimo 10 Máximo 20
Reg. de acreditação (ant.)

Formadores
Formadores com certificado de registo
B.I. 7852545

Nome FRANCISCO JOSÉ ALVES TEIXEIRA

Reg. Acr. CCPFC/RFO-09038/99

Componentes do programa Todas as componentes da ação de formação

Nº de horas 25

Formadores sem certificado de registo

Anexo B
A preencher nas modalidade de Oficina, Estágio, Projecto e Círculo de Estudos
Razões justificativas da acção: Problema/Necessidade de formação identificado
As lógicas supervisivas nos contextos formativos contínuos e nas práticas pedagógicas regulares são tidos como
relevantes quer para a compreensão crítica das práticas educativas, quer para a mudança pedagógica e didática dos
professores. No entanto, a supervisão enquanto prática pedagógica também pode instituir-se como prática normativa
disciplinadora e alienante da própria prática educativa se sobrepuser as lógicas de controlo às lógicas pedagógicas e
transformativas.
Por outro lado, a supervisão educacional também não pode ser pensada, e muito menos agida, independentemente
das práticas democráticas escolares e dos perfis organizacionais das escolas. Refletir sobre estas relações e
estabelecer discursos críticos e informados sobre elas é uma condição essencial para uma prática profissional
consciente e de alto alcance pedagógico e democrático.
Por outro lado ainda, a própria discussão e debate sobre estas temáticas pode contribuir frequentemente quer para a
motivação profissional, quer para o enrijecimento do compromisso ético dos professores para com as suas escolas e
comunidades escolares.
É com o propósito do desenvolvimento de uma reflexão cuidada sobre um conjunto de conceitos e respetivos
procedimentos relativos à supervisão e, por outro lado, do desenvolvimento do trabalho colaborativo para o desenho e
construção de materiais com funcionalidades concretas e práticas, a explorar em contexto de sala de aula/escola, que
se propõe esta oficina de formação que vem dar resposta a uma necessidade evidenciada em vários Planos de Ação
Estratégica das escolas/AE associadas ao CFFH.
Efeitos a produzir: Mudança de práticas, procedimentos ou materiais didácticos
Com esta Oficina pretende-se levar os formandos a:
- Uma mudança de práticas que não se podem, no contexto educativo, induzir de um modo causalmente e
mecanicamente direto. A mudança na prática sempre dependerá das relações a estabelecer entre a ação e os
contextos pessoais e organizacionais em presença;
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- enrijecer os seus mecanismos de colaboração, análise e procedimento pedagógico críticos, tendo em vista a
melhoria das aprendizagens dos alunos e a realização das suas responsabilidades éticas e educacionais;
- Estreitar ligação entre conhecimento e seu aprofundamento prático processual gizando materiais para aplicar em
contexto de sala de aula;
- Partilhar experiências e trabalhar colaborativamente.
Conteúdos da acção
1. Análise reflexiva dos normativos - 2h
2. Aquisição de competências e avaliação profissional - 5h
O desempenho profissional
Avaliação de competências profissionais
Perfil Profissional do Docente – competências profissionais
3. Supervisão Pedagógica de Professores: modelos e paradigmas - 5h
3.1. Modelos e Paradigmas de Supervisão Pedagógica
3.1.1. A supervisão pedagógica como processo de avaliação/classificação
3.1.2. A supervisão pedagógica como processo de “assistência” profissional
3.2 Vetores da Supervisão Pedagógica
3.2.1. A supervisão pedagógica e o desenvolvimento profissional dos docentes
3.2.2. A supervisão pedagógica e a melhoria dos processos de ensino aprendizagem
3.3. O processo de supervisão pedagógica, papéis e competências do supervisor
4. Organização e Prática da Supervisão Pedagógica - 13h
4.1. Supervisão pedagógica e organização da escola
4.1.1. Democracia e avaliação
4.2 Processos e Técnicas de Supervisão Pedagógica.
4.2.1. Observação Pedagógica
4.2.2. Diário
4.2.3. Portfólio
4.3. O ciclo da supervisão pedagógica
4.3. Objetividade versus subjetividade das práticas supervisivas e avaliativas
4.4. Condições de sucesso da supervisão
Metodologias de realização da acção
Esta oficina de formação será desenvolvida de acordo com a metodologia de investigação- reflexão-ação. O trabalho
será apoiado em mudanças de práticas que visam a (re)construção de práticas profissionais dos docentes. Propiciará
um espaço de construção, de discussão, de reflexão e de troca de experiências no processo educativo.
As sessões presenciais de formação abrangerão duas componentes: Uma de cariz teórico e outra de natureza
vincadamente prática. Nelas se incidirá sobre cada um dos conteúdos previstos da ação e, no decorrer das mesmas,
serão abertos espaços para análise de práticas, enquadramento teórico e/ou normativo-legal e do estudo do estado da
arte, como suporte para a construção colaborativa de materiais para a supervisão pedagógica.
Nas sessões de trabalho autónomo os formandos desenvolverão documentos e práticas de supervisão que serão
registadas e apresentadas criticamente nas sessões presenciais subsequentes.
Este circuito formativo ficará consumado com a elaboração, por parte do formando, de uma reflexão individual onde
testemunhará os resultados alcançados em contexto de sala de aula e o impacto que a experiência provocou no seu
processo de renovação de práticas.
Regime de avaliação dos formandos
De acordo com o RJFC – DL 22/2014, de 11 de fevereiro - e nos termos dos nºs 5 e 6, do artigo 4.º do Despacho
4595/2015, de 6 de maio, a avaliação dos formandos é expressa numa classificação quantitativa na escala de 1 a 10
valores, de acordo com as menções definidas no ponto 6 do mesmo diploma e é atribuída com base nos indicadores
abaixo apresentados e respetiva ponderação:
- Envolvimento e qualidade nas atividades/tarefas das sessões presenciais – 25%
- Qualidade do trabalho desenvolvido autonomamente – 60%
- Relatório crítico individual (escrito) – 15%
Nota: As faltas dos participantes são limitadas a um terço das horas de formação
Forma de avaliação da acção
A avaliação da ação será realizada nos termos dos artº 3º do Despacho 4595/2015, de 6 de maio, através de:
- Questionário aos formandos (online): avaliação da ação, do formador e do CFAE;
- Relatório de reflexão crítica dos formandos;
- Relatório do/s formador/es;
- Análise e tratamento dos dados pela Direção do CFAE.
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AFONSO, Almerindo Janela (2005), Avaliação Educacional – Regulação e Emancipação, Ed. Cortez, São Paulo.
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Professores, Ed. pedago, Mangualde.
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WATZLAWICK, Paul, BEAVIN, Janet Helmic, DON, D. Jackson (2008), Pragmática da Comunicação Humana, Ed.
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