Programa da Ação de Formação

Supervisão pedagógica entre pares de natureza colaborativa

Modalidade:

Oficina de Formação

Registo de Acreditação:

CCPFC/ACC-89193/16

Duração:

20 horas presenciais + 20 horas de trabalho autónomo

Destinatários:

Professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário

Relevância:

A ação releva para progressão em carreira e não releva para a área científico-didática

Formador:

Alcina Maria Parracho Mendes

Local de realização:

Escola Secundária de Esgueira

Razões justificativas
A proposta desta ação está relacionada com a necessidade expressa de atender a aspetos
indicados nos relatórios da avaliação externa no que concerne à inexistência de processos de
supervisão pedagógica, consubstanciados, no acompanhamento estruturado da práxis.
Os novos desafios da profissionalidade docente exigem à Escola atual indivíduos ativos,
participativos e colaborativos preparados para uma aprendizagem e adaptação contínuas em
contextos diversos. Deste modo, a instituição precisa de atuar de forma concertada a articulação
dos processos de ensino-aprendizagem de avaliação dos alunos com a avaliação das práticas
docentes e a eficácia da escola enquanto instituição reflexiva e aprendente.
Esta concertação exige necessariamente a existência de um núcleo de supervisão pedagógica que
garanta essa atuação assegurando uma constante melhoria das práticas docentes.
A presente formação pretende capacitar os docentes (entre os quais coordenadores de área
disciplinar) de conhecimentos e procedimentos a desenvolver numa implementação eficaz,
sistemática e intencional da supervisão pedagógica.
Além disso, a formação destina-se a oferecer oportunidades de trocas de experiências e de reflexão
sobre o desempenho profissional, reconstituindo a ação, analisando a prática, supondo outras
opções de atuação, de modo a permitir o crescimento/aprofundamento da profissionalidade
docente. Permitirá, ainda, momentos de construção/discussão partilhada e articulada de
instrumentos/materiais para a função da supervisão pedagógica.
Efeitos a produzir
No final da ação de formação, os formandos deverão ser capazes de:
1. Perceber a importância dos processos supervisivos ao serviço da melhoria do desempenho
profissional docente;
2. Compreender a relevância da supervisão pedagógica para o desenvolvimento de uma escola
reflexiva e aprendente;
3. Construir/adaptar/discutir e aplicar diferentes instrumentos de supervisão;
4. Implementar ciclos de supervisão pedagógica de forma sistemática com objetivos
autorreguladores promotores de um plano de melhoria e de práticas de investigação-ação;
5. Desenvolver práticas de trabalho colaborativo/formativo.

Conteúdos
A. A supervisão pedagógica no contexto escolar: conceitos e cenários.
B. Perfil do supervisor.
Supervisão horizontal e vertical.
C. Práticas reflexivas de supervisão: observação, reflexão, ação.
D. Observação de aulas: potencial mobilizador de desenvolvimento docente.
Instrumentos de observação.
Espaços de preparação e de feedback.
E. Supervisão e desenvolvimento da profissionalidade.
A escola aprendente.

Regime de avaliação dos formandos
Avaliação dos formandos baseada nos seguintes pressupostos:
• Obrigatoriedade de frequência de 2/3 das horas de formação presencial.
• Classificação na escala de 1 a 10, de acordo com o Despacho nº 4595/2015, de 6 de maio.
Os formandos deverão apresentar os seguintes trabalhos:
• Participação e empenhamento nas tarefas propostas – 25%
• Produção e um trabalho constituído pelos materiais e projetos desenvolvidos – 60%
• Reflexão crítica – 15%

Calendarização / Cronograma
Data

Dia da semana

Horário da sessão

N.º Horas

13 outubro 2017

sexta-feira

18:00 às 20:00 horas

2

20 outubro 2017

sexta-feira

18:00 às 21:00 horas

3

27 outubro 2017

sexta-feira

18:00 às 21:00 horas

3

10 novembro 2017

sexta-feira

18:00 às 21:00 horas

3

17 novembro 2017

sexta-feira

18:00 às 21:00 horas

3

24 novembro 2017

sexta-feira

18:00 às 21:00 horas

3

15 dezembro 2017

sexta-feira

18:00 às 21:00 horas

3

Total de horas de formação

20

