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Jornada de Formação 
 
 
 

Supervisão Pedagógica – Harmonização de procedimentos 
Conferência 5 de dezembro de 2018, das 16.30 às 19.30h (*) 

 
 
Com esta jornada de formação pretende-se contribuir para harmonizar os procedimentos de observação de 

aulas no âmbito do reposicionamento dos docentes nos termos da Portaria n.º 119/2018, de 4 de maio, bem 

como contribuir para o esclarecimento das dúvidas que possam surgir no cumprimento do disposto na referida 

portaria. 

 
Ação a realizar no âmbito do PNPSE – Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e candidata a 
cofinanciamento pelo POCH – Portugal 2020 – FSE – Fundo Social Europeu 
  
Formadora – Ana Paula Silva 
Público-alvo – Docentes com funções de Avaliadores Externos 
Local – Escola Básica e Secundária Garcia da Orta, Auditório 
  
(*) Esta atividade de formação configura características que possibilitarão, ao abrigo do Despacho nº 5741/2015, de 29 
de maio, o seu posterior reconhecimento e certificação como ACD – Ação de Curta Duração. 

 
Esta ação é organizada em parceria com o CFAE_Matosinhos. 
 

Temática 

Supervisão Pedagógica  

Objetivos 

• Observação de Aulas: Porquê? Para quê? Como? Que feedback?  

• Intencionalidade Pedagógica / Estratégias de ação/ Dimensão Formativa e Avaliativa 

• Como confluir conhecimento científico específico e tato pedagógico e interpessoal 

• Eficiência e eficácia das competências de um/a professor/a: dimensões da prática pedagógica 

(conhecimento científico + pedagogia + liderança + comunicação)                        

Enquadramento  

A observação de aulas constitui-se como um extraordinário pretexto para crescer profissionalmente 

(observador e observado). Assim, o domínio de um conjunto de conceitos operatórios para descrever o que 

se passa numa aula é fundamental para o professor poder monitorizar o seu comportamento ou para a prática 

da observação, análise e avaliação de aulas por um observador externo (OE). O diálogo que que estabelece 

a partir deles forja boas práticas pedagógicas que se transformam em referenciais da qualidade da escola. 

 

Inscrições até 3 de dezembro de 2018 em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGQSsbZuueT4T4qpVO5fW9S8L8z6NSPTzkaH0n5sUm6H_WI

Q/viewform 
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