A Escola de Atenas, Rafael Sanzio

AVALIAÇÃO EXTERNA DA DIMENSÃO
CIENTÍFICA E PEDAGÓGICA Seminário
2 MAIO 2018 I 18.00h-21.00h I Escola Secundária Júlio Dantas

SEMINÁRIO: «Avaliação Externa da Dimensão Científica e Pedagógica» - Formação de Avaliadores Externos
DESTINATÁRIOS: Professores do Ensino Pré-Escolar e dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial
FORMADORA: Marília Dias
LOCAL: Escola Secundária Júlio Dantas - Lagos
DURAÇÃO: 3 horas presenciais
Seminário certificado como ação de formação de curta duração - Desp. nº 5741/2015, de 29 de maio
HORÁRIO: 18h00 às 21h00
DATA: 2 de Maio 2018

OBJETIVOS
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 AEDD;
Promover o desenvolvimento de competências de avaliação externa no âmbito do quadro nacional de
referência;
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;
Desenvolver competências no âmbito da observação de aulas, designadamente na aplicação de
instrumentos de registo e utilização dos parâmetros nacionais de AE;
Promover o trabalho colaborativo e a partilha de experiências entre avaliadores externos.
Harmonizar procedimentos que visem simplificação e utilidade do processo no desenvolvimento
profissional.
CONTEÚDOS
Quadro normativo da Avaliação do Desempenho Docente: uma perspetiva global e integrada;
A componente externa da ADD: orientações e procedimentos;
Intervenção do avaliador externo: Ética e deontologia na ADD; Referencial da ADD; Desenvolver
competências no âmbito da observação de aulas, designadamente na aplicação de instrumentos de
registo e utilização dos parâmetros nacionais de AE; avaliação e classificação.
METODOLOGIA
Dimensão reflexiva;
Dimensão prática.
AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante questionário online a preencher pelos formandos (obrigatório).
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita (online) sobre a formação desenvolvida e a
importância da mesma no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES
Inscrições online até 1 de Maio de 2018, através da seguinte ligação:
https://goo.gl/forms/mosziF3fKa8Ohnbr2
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz,
8600–904 Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  Fax. Tel. +351 282 77 09 98
 e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

