Avaliação Externa da Dimensão Científica e Pedagógica
Área de Formação: e) Liderança, Coordenação e Supervisão Pedagógica
Modalidade: Curso de 15 horas

Código: LCSP20/21.01 - Turma 1

A avaliação externa do desempenho docente, consignada no Estatuto da Carreira Docente, envolve a
organização de formação para avaliadores externos, de acordo com o estabelecido no n.º 4 do artigo
30.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro.
Nesse sentido, é fundamental concretizar um dispositivo de formação orientado especificamente
para os avaliadores externos, atendendo à importância que a componente externa assume no
modelo de avaliação enformado pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012. Nesta perspetiva, esta
formação constitui-se como uma estratégia fundamental para o reforço e consolidação das
competências do avaliador externo, de acordo com o previsto no artigo 4º do Despacho normativo
n.º 24/2012, de 26 de outubro.

Objetivos a alcançar

- Melhorar a qualificação dos avaliadores externos no âmbito do processo de avaliação externa do
desempenho docente;
- Proporcionar uma leitura reflexiva e convergente do quadro normativo da avaliação externa do
desempenho docente;
- Promover o desenvolvimento de competências de avaliação externa no âmbito do quadro
nacional de referência;
- Desenvolver competências no âmbito da observação de aulas, designadamente na aplicação de
instrumentos de registo e utilização dos parâmetros nacionais de avaliação externa;
- Explicitar o processo de classificação no âmbito da avaliação externa, tendo em conta a
articulação entre os instrumentos de registo da observação de aulas e os parâmetros nacionais
da dimensão científica e pedagógica;
- Promover o trabalho colaborativo e a partilha de experiências entre avaliadores externos.

Metodologia
A ação de formação, na modalidade de curso seguirá uma metodologia teórico-prática, combinando
momentos de exposição de conteúdos com reflexão participada a partir de tarefas realizadas
individualmente e/ou em grupo.
Na componente teórica, seguir-se-á uma metodologia mais expositiva abordando-se conteúdos de
referência e estruturantes, com recurso à leitura orientada de textos de natureza científica e
normativa, recorrendo a suportes audiovisuais e textos previamente selecionados, assumindo uma
metodologia dialógica e de interação permanente entre formador e formandos.
Na componente prática, privilegiar-se-á uma dinâmica de natureza mais ativa, centrada na discussão,
partilha e reflexão entre os formandos, designadamente através de: discussão em pequeno grupo
e/ou em pares sobre os conteúdos e materiais selecionados, incutindo interações reflexivas no
contexto da formação; aplicação de instrumentos de registos em situações de simulação, suscitando
a avaliação mútua entre pares; elaboração e apresentação de materiais, documentos e instrumentos
reformulados e/ou produzidos em trabalho de grupo.
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Público-alvo:

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e de
Educação Especial

Avaliação dos formandos:
•

Avaliação contínua, por parte da formadora, ao longo das sessões presenciais

•

Elaboração dum relatório individual sobre a aplicabilidade das aprendizagens efetuadas nesta
ação na sua atividade profissional, a ser enviado à formadora (gbrimachado3@gmail.com)
com conhecimento do Centro (cfcm@cfcm.pt ).

Formadora: Gabriela Machado
Local: OnLine
Calendarização:
06, 08, 13, 15 e 20 de Abril 17h00/20h00

Inscrições no site do Centro
calvetmagalhaes.net

Nota

Os certificados dos docentes de escolas associadas ao Centro são encaminhados para as respetivas
escolas. É o caso dos/as docentes que lecionam na Casa Pia.
Os docentes de escolas não associadas ao Centro e os que desejarem o envio dos certificados para
casa devem enviar ao Centro um envelope devidamente selado e endereçado para esse fim.
A morada para envio do envelope para o Centro é a que consta do rodapé.

Observação de aulas

Dimensão científica

Dimensão pedagógica
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