Avaliação Interna de Docentes no âmbito da ADD
Área de Formação: b) Prática Pedagógica Didática

Modalidade: Curso 15h

Código: LCSP21/22.02

Registo de acreditação: CCPFC/ACC-114891/22

De acordo com o estabelecido no Estatuto da Carreira Docente, na redação que lhe é conferida pelo
Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, a avaliação do desempenho do pessoal docente visa a
melhoria da qualidade do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos, bem como o
desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes.
O sistema de avaliação instituído pelo Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro,
introduziu alterações face aos sistemas anteriores, no que concerne à simplificação de procedimentos,
com um mínimo de componentes e de indicadores e com processos de trabalho centrados na sua
utilidade e no desenvolvimento profissional.
Nesse sentido, é fundamental concretizar um dispositivo de formação orientado para os diferentes
intervenientes no processo de avaliação do desempenho docente, atendendo à importância que estes
assumem 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 dos intervenientes, no âmbito do processo de avaliação do
desempenho na sua componente interna, designadamente na conceção e aplicação de instrumentos
de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos avaliados e utilização dos
parâmetros de avaliação interna de acordo com o previsto nos artigos 4º; 6º, alínea b) e 14º, ponto 3,
alínea b), do Decreto Regulamentar n.º 26/2012.

Objetivos a atingir
Com este Curso pretende-se:
- Melhorar a qualificação dos avaliadores e outros intervenientes no âmbito do processo de avaliação
do desempenho docente;
- Promover o desenvolvimento de competências de avaliação, no âmbito do quadro de referência da
avaliação interna, designadamente na conceção e aplicação de instrumentos de registo e avaliação;
- Explicitar o processo de classificação no âmbito da avaliação interna, tendo em conta a articulação
entre os instrumentos de registo de avaliação do desenvolvimento das atividades realizadas pelos
avaliados nas três dimensões e os parâmetros estabelecidos para cada uma das dimensões;
- Promover o trabalho colaborativo e a partilha de experiências entre os diferentes intervenientes no
processo de avaliação do desempenho docente.

Destinatários: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário e de Educação
Especial
Formadora: Gabriela Machado
Calendarização: 16, 19, 23, 26 e 30 de Maio (17h00 / 20h00)

Local: On-line exceto 1ª e últimas sessões que serão presenciais (Escola Secundária Fonseca
Benevides), se possível.
Custo: 45.00 €
Pagamento a efetuar através do NIB: 0781 0112 0112 0012 91310
Após efetuar pagamento, enviar comprovativo através do e-mail: margarida.ramos@esfb.pt

Inscrições no site do Centro: calvetmagalhaes.net
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