PROGRAMA TEMÁTICO - ACD

Registo de Acreditação nº CCPFC/ENT-AE 1406/20
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Escola Secundária João de Deus
Avenida 5 de outubro - 8004-069 Faro
http://centroriaformosa.blogspot.com/
cffaro@aejdfaro.pt Telefone- 289 826007

Programa temático - ACD

Local:

Auditório do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria

Data:

27 de abril e 4 de maio de 2021

Duração (horas):

3 horas + 3 horas

DESIGNAÇÃO:

A avaliação como resposta à recuperação das aprendizagens

Entidades promotoras:
Formador(es) (grau(s) e
nome(s)
Áreas abrangidas (1):

Centro de Formação Ria Formosa

Temas abordados
(científicos e
pedagógicos):

Mafalda Guerreiro – Mestrado – Profª em Mobilidade Estatutária
Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a
formação no domínio da organização e gestão da sala de aula
Natureza e fundamentos da avaliação (Projeto MAIA)
 Processos de avaliação pedagógica
 Processos de recolha de informação
 Critérios de avaliação e descritores/níveis de desempenho
Recuperação das aprendizagens estruturantes
 Metodologias ativas
 Articulação vertical

Público-alvo

Docentes do Agrupamento de Escolas Dr. Alberto Iria

Enquadramento:

No atual contexto de regresso ao ensino presencial urge encontrar
medidas de atuação no âmbito do ensino-aprendizagem-avaliação
promotoras da recuperação das aprendizagens estruturantes.
Implementação do Projeto “Monitorização, Acompanhamento e
Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA) como resposta às
necessidades educativas atuais e motor de mudança de práticas
pedagógicas diferenciadas e adaptadas a contextos de
aprendizagem.

(1)

De acordo com o art.º 5.º do Dec-lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro:
a) Área da docência, ou seja, áreas do conhecimento, que constituem matérias curriculares nos vários níveis de ensino;
b) Prática pedagógica e didática na docência, designadamente a formação no domínio da organização e gestão da sala de aula;
c) Formação educacional geral e das organizações educativas;
d) Administração escolar e administração educacional;
e) Liderança, coordenação e supervisão pedagógica;
f) Formação ética e deontológica;
g) Tecnologias da informação e comunicação aplicadas a didáticas específicas ou à gestão escolar
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