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AÇÃO DE FORMAÇÃO

Supervisão Pedagógica: um galo sozinho não tece o amanhã...

SEIA
SEIA - Sede do A. E. Guilherme Correia de Carvalho
CCPFC/ACC-93972/17
25 horas presenciais
Olga Maria Coutinho de Oliveira Madanelo

Modalidade: Curso de Formação
Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial - releva para progressão em carreira (não releva na dimensão científica e pedagógica).
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Conteúdos: 1. Diagnóstico de necessidades de formação
2. Análise dinâmica dos normativos legais
3. Educação com todos e promoção do sucesso
educativo
3.1. Culturas docentes: do individualismo à
(individualidade da) colaboração;
3.2. Colaboração ou cooperação?
3.3. Dimensões e formas de colaboração em
contexto escolar: - Coadjuvação; Assessoria;
Permuta; Supervisão; Articulação curricular
(horizontal e vertical).
4. Clarificação de conceitos
4.1. Comunidades Aprendentes e Escolas Eficazes;
Supervisão Pedagógica; Investigação-ação.
5. Supervisão Pedagógica

5.1. Supervisão (amplitude, contextos, dimensões, alguns cenários);
5.2. O ciclo da supervisão (planificação, observação, análise e feedback,
reflexão conjunta, reconstrução);
5.3. A supervisão pedagógica e a melhoria dos
processos de ensino aprendizagem.
6. Supervisão Ecológica: operacionalização da
Supervisão pedagógica
6.1. Possibilidades/constrangimentos para a
prática da supervisão;
6.2. Metodologia de investigação-ação no planeamento, implementação,
monitorização e avaliação das medidas dos PAE;
6.3. Planificação e observação de aulas;
6.4. Construção e aplicação de instrumentos de
recolha e registo de dados.

Avaliação: Avaliação final quantitativa na escala de 1 a 10, em conformidade com a Carta Circular CCPFC.3/2007.
Calendarização/Horário: 03.MAR.2018 - 14.ABR.2018: 7 sessões de formação.
03.MAR ~ 09:30 - 13:00 |03.MAR ~ 14:00 - 17:30 | 10.MAR ~ 09:30 - 13:00 | 10.MAR ~ 14:00 - 17:30
17.MAR ~ 09:30 - 13:00 |17.MAR ~ 14:00 - 17:30 | 14.ABR ~ 09:30 - 13:00 |
Critérios de seleção: Ordem de inscrição.
Inscrições: Até 23 de FEV de 2018. Limite de 25 formandos. Esta inscrição deve ser preenchida online no site
www.spzc.pt (Centro de Formação). Em caso de dificuldade de envio, por não conseguir submeter este
formulário, consulte a sua Delegação do SPZC.
Custo da ação: € 10 por formando, a pagar após a confirmação da inscrição. O pagamento será feito na Delegação do
SPZC da sua área de residência, junto com a entrega de cópia de BI/CC (rasurada e considerada apenas
para efeitos desta ação de formação).
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