
        

CFAE  
(Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Colos, Mértola, Ourique, Sabóia) 

 
Plano de Formação 

 Supervisão e Avaliação do Desempenho Docente

(curso de formação 

Formadora Maria José Mariano 
 

Destinatários Educadores, professores do Ensino Básico e Secundário e de Educação Especial
 

Datas Dezembro, dias 10 e 1
Janeiro, dias 5, 14 e 22
Fevereiro, dias 2,11 (das 17h00 às 20
 

Objectivos 
 - Facilitar o entendimento da supervisão pedagógica não como mero processo avaliativo mas
trabalho colaborativo; 
- Desenvolver competências de organização e prática de supervisão;
- Melhorar a qualificação dos avaliadores (externos e internos);
- Facilitar a análise reflexiva dos normativos em vigor
- Promover a reflexão acerca dos papéis e competências dos intervenientes no processo de
- Desenvolver competências de organização e prática de avaliação;
- Desenvolver competências e técnicas no âmbito da observação de aulas;
- Promover a reflexão e a troca de experiências entre docentes avaliadores
- Promover a (re)construção de documentos; 
- Explicitar o processo de classificação. 
 Conteúdos da ação 
- Supervisão- Supervisão entre pares/supervisão colaborativa e desenvolvimento profissional
-Ciclo ou ciclos de supervisão-Práticas e técnicas de observação (dentro e fora de sala de aula)
- Avaliação (Formativa e Sumativa) do Desempenho Docente
- Papéis e competências dos intervenientes no processo de avaliação do desempenho
- Intervenção dos avaliadores (interno e externo)
- Avaliação e classificação. 

Regime de avaliação dos formandos
A avaliação de cada formando será realizada sob o princípio da avaliação contínua, tendo em conta os seguintes parâmetros e
(1) Na participação e no trabalho contínuo realizado ao longo das sess
(2) Na componente de trabalho individual, tendo em conta a qualidade dos projetos e materiais produzidos e apresentados em
(60%) 
Certificação:  Aplicação das Escalas Quantitativa (1 a 10 valores) e Qualitativa previstas no EC
a 5 implica a não atribuição de certificado; 
- Regime de Faltas / Presenças - Assistência a, no mínimo, 2/3 do total das horas de

 
Inscrição 

 
 
Prioridades de inscrição 
1 – Docentes que frequentaram a acção “A Supervisão Pedagógica entre pares como promotora do trabalho colaborativo”
2-  Docentes que se encontram em processo de Avaliação Externa e a quem falta formação para progressão em 20
3 – Docentes que se encontram a desempenhar funções de Direcção ou Coordenação intermédia;
4 – Docentes em desempenho de funções nos Agrupamentos da área de influência do CFAE;
5 – Outros docentes. 

  
Contactos: cfae.terrasdomontado@gmail.com

CFAE  Terras de Montado            
(Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Colos, Mértola, Ourique, Sabóia) 

 

Plano de Formação – Fase 2/2020 – Acção 20 
 

Supervisão e Avaliação do Desempenho Docente
(CCPFC/ACC-109435/20) 

 

(curso de formação – 25h) * Regime à distância (sessões síncronas)
 

  

Educadores, professores do Ensino Básico e Secundário e de Educação Especial

e 15 (das 17h00 às 20h00) 
5, 14 e 22 (das 17h00 às 20h00) 

2,11 (das 17h00 às 20h00), dia 19 (das 17h00 às 21h00)

Facilitar o entendimento da supervisão pedagógica não como mero processo avaliativo mas como contributo para o desenvolvimento do 

Desenvolver competências de organização e prática de supervisão; 
ção dos avaliadores (externos e internos); 

Facilitar a análise reflexiva dos normativos em vigor; 
Promover a reflexão acerca dos papéis e competências dos intervenientes no processo de avaliação do desempenho docente

nização e prática de avaliação; 
Desenvolver competências e técnicas no âmbito da observação de aulas; 
Promover a reflexão e a troca de experiências entre docentes avaliadores; 

Supervisão entre pares/supervisão colaborativa e desenvolvimento profissional; 
Práticas e técnicas de observação (dentro e fora de sala de aula); 

Sumativa) do Desempenho Docente- Quadro normativo aplicável à avaliação do desempenho docente;
Papéis e competências dos intervenientes no processo de avaliação do desempenho;  
Intervenção dos avaliadores (interno e externo); 

Regime de avaliação dos formandos 
avaliação de cada formando será realizada sob o princípio da avaliação contínua, tendo em conta os seguintes parâmetros e

(1) Na participação e no trabalho contínuo realizado ao longo das sessões presenciais (40%) 
(2) Na componente de trabalho individual, tendo em conta a qualidade dos projetos e materiais produzidos e apresentados em

Aplicação das Escalas Quantitativa (1 a 10 valores) e Qualitativa previstas no ECD e orientações subjacentes. A avaliação inferior 

Assistência a, no mínimo, 2/3 do total das horas de formação. 
 
 

A Supervisão Pedagógica entre pares como promotora do trabalho colaborativo”
Docentes que se encontram em processo de Avaliação Externa e a quem falta formação para progressão em 20

har funções de Direcção ou Coordenação intermédia; 
Docentes em desempenho de funções nos Agrupamentos da área de influência do CFAE; 

cfae.terrasdomontado@gmail.com  /  967.781.345

Terras de Montado            
(Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde, Colos, Mértola, Ourique, Sabóia)  

 

Supervisão e Avaliação do Desempenho Docente  

Regime à distância (sessões síncronas) 

Educadores, professores do Ensino Básico e Secundário e de Educação Especial 

17h00 às 21h00) 

como contributo para o desenvolvimento do 

avaliação do desempenho docente; 

avaliação do desempenho docente; 

avaliação de cada formando será realizada sob o princípio da avaliação contínua, tendo em conta os seguintes parâmetros e ponderações: 

(2) Na componente de trabalho individual, tendo em conta a qualidade dos projetos e materiais produzidos e apresentados em plenário 

orientações subjacentes. A avaliação inferior 

A Supervisão Pedagógica entre pares como promotora do trabalho colaborativo” 
Docentes que se encontram em processo de Avaliação Externa e a quem falta formação para progressão em 2020/2021; 

967.781.345 


