CFAE Sousa Nascente | AE D. Manuel Faria e Sousa

PDSN02/15-16 - IV Jornadas Pedagógicas: a Formação Contínua dos
recursos humanos como pilar do PE do Agrupamento
Programa/Calendarização:
07 set (14h às 17h) - Jornada 1: Escola Para todos – a comunidade cigana no nosso
agrupamento (Adriana Sampaio e Carla Brochado);
08 set (14h às 17h) - Jornada 2: História local e da região (Joaquim Costa);
09 set (14h às 17h) - Jornada 3: Primeiros socorros e suporte básico de vida (Graciosa Ribeiro);
10 set (14h às 17h) - Jornada 4: Problemáticas de Aprendizagem – como resolver? (Vítor Sil);
11 set (14h às 17h) - Jornada 5: Coaching e Inteligência Emocional (Rolando Costa);
Plano de melhoria do agrupamento 15-16 (António Sousa).

Regime de avaliação dos formandos (Pessoal Docente):
A avaliação final, de acordo com a legislação em vigor e o novo RJFCP, será quantitativa na escala
de 1 a 10 valores, a que corresponderá uma menção qualitativa.
A avaliação respeitará os seguintes indicadores:
Assiduidade/Pontualidade (no mínimo dois terços da carga horária das jornadas = 10 horas): 40%;
Qualidade do trabalho individual, do tipo “Memória reflexiva” de acordo com os parâmetros
negociados e divulgados no início das Jornadas, e no respeito pelos Critérios aprovados e
adaptados em sede de Comissão Pedagógica do CFAE Sousa Nascente e processo de acreditação
junto do CCPFC: 60%.
Estes trabalhos serão avaliados pela Equipa Pedagógica constituída pelos formadores do Curso de
Formação (Jornadas Pedagógicas).

Regime de avaliação dos formandos (Pessoal Não Docente):
Os mesmos indicadores aplicados na avaliação do Pessoal Docente; a escala a utilizar será de 1 a
20 valores (sem menção qualitativa); Assiduidade mínima correspondente a 80% da carga horária
(20% de 15 horas = 3 horas).

Regras para a elaboração da “Memória reflexiva”:
Reflexão crítica individual, usando o modelo disponibilizado na página web do CFAE Sousa
Nascente (em http://www.cfaesousanascente.org/) e/ou página do Agrupamento sobre a forma
as
como decorreram globalmente as 4 Jornadas Pedagógicas ou, em alternativa, uma reflexão
focada numa das temáticas abordadas.
Enviar, obrigatoriamente, para o e-mail do CFAE Sousa Nascente (cfsn@cfaesousanascente.org)
até ao final do dia 27 de setembro de 2015.

Nota: Para efeitos de certificação, a inscrição (disponível na página web do CFAE) é obrigatória.
Bom trabalho!

