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TEMÁTICA DO SEMINÁRIO
«SUPERVISÃO PEDAGÓGICA COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO COLABORATIVO E CONTEXTUALIZADO»
Seminário certificado pelo Centro de Formação Dr. Rui Grácio como acção de formação de curta duração para efeitos da
progressão na carreira docente (3 horas) - Despacho Nº 5741/2015, de 29 de Maio.

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / LOCAL
7 de Dezembro de 2017

I

das 17.30h às 20.30h

I

Escola Secundária Júlio Dantas, Lagos

DESTINATÁRIOS
Professores e Educadores de todos os níveis de ensino e de todos os grupos de docência.
Têm prioridade os professores das equipas do PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar / DGE – dos
agrupamentos de escolas de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo.

JUSTIFICAÇÃO
É importante abordar a problemática da Supervisão Pedagógica numa perspectiva de análise dos processos supervisivos
como promotores de desenvolvimento profissional e de melhoria das práticas de ensino.

OBJECTIVOS
•
•
•

Compreender os processos de Supervisão Pedagógica (conceito, amplitude, contextos, dimensões, alguns cenários);
Conhecer o ciclo da Supervisão (planificação, observação, análise e feedback, reflexão conjunta, reconstrução);
Entender a Supervisão no contexto da legislação actual.

CONTEÚDOS
•
•
•

Supervisão Pedagógica (conceito, amplitude, contextos, dimensões, alguns cenários);
O ciclo da Supervisão (planificação, observação, análise e feedback, reflexão conjunta, reconstrução);
A Supervisão no contexto da legislação actual.

METODOLOGIA


Momentos exposição oral;



Análise de documentos (escritos e audiovisuais);



Contacto com experiências de modalidades de
supervisão num registo de práticas assentes no
trabalho colaborativo entre docentes, que contribuem
para o desenvolvimento profissional e para a melhoria
das práticas de ensino.
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AVALIAÇÃO DA ACÇÃO E DOS FORMANDOS
A acção será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos.
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita sobre a formação desenvolvida e a sua importância no seu
desenvolvimento pessoal e profissional (online).

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES
Inscrições online até 6 de Dezembro 2017, no seguinte link: https://goo.gl/forms/PSSNSAvGi5fYHYKt2
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904 Lagos 
Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/  Facebook:
https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

