Ação Nº
46-2017/18
Modalidade:
Duração:
Formador:
Destinatários:
Relevância:

Gerir o currículo na educação pré-escolar: planeamento e avaliação na
perspetiva das OCEPE 2016
Oficina de formação

Registo de acreditação:

(SPC) 25 horas + (STA) 25 horas

Nº de créditos:

Luís Miguel Oliveira (ESECS)

Local:

CCPFC/ACC-90991/17
2,0 (dois, zero)
Leiria - A confirmar

Educadores de Infância
A ação releva para efeitos de progressão em carreira e avaliação de desempenho e releva para a área
científica e pedagógica (artigos 8.º e 9.º do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, respetivamente).

Objetivos da ação
• Promover a melhoria de práticas de planeamento e
avaliação como suporte da intencionalidade educativa na
gestão do currículo.
• Apropriar-se da perspetiva formativa da avaliação
proposta nas OCEPE.
• Conhecer e utilizar diversos meios e instrumentos de
recolha de informação como suporte do planeamento e da
avaliação.
• Saber construir um plano de avaliação adequado ao seu
contexto e exequível.
• Utilizar a informação recolhida para regular o
desenvolvimento do currículo e partilhar essa informação
com os intervenientes no processo educativo (famílias,
outros profissionais, comunidade).
Conteúdos da ação
1. Fundamentos e princípios da pedagogia da infância e
suas implicações na gestão do currículo.
2. Gestão do currículo e intencionalidade educativa.
3. Observar/registar documentar para planear e avaliar:
a. O que as crianças fazem e aprendem;
b. A organização do ambiente educativo.
4. Planear e avaliar – um processo participativo.

Creditação final de acordo com o regulamento da
modalidade.
A certificação da Ação será efetuada de acordo com a
legislação em vigor.
Cronograma:
Sessão
Nº

Data

Dia da
semana

Horário

Nº horas

1

23 fevereiro

6ª feira

16h00-20h00

4h00

2

02 março

6ª feira

16h00-19h00

3h00

3

23 março

6ª feira

16h00-19h30

3h30

4

14 abril

sábado

09h30-13h00

4h00

5

27 abril

6ª feira

16h00-19h00

3h00

6

04 maio

6ª feira

16h00-20h00

4h00

7

25 maio

6ª feira

16h00-20h00

4h00

Total horas

25h00

Número de vagas - 20
Inscrições: Aceda ao formulário de inscrição AQUI

5. A comunicação do processo e dos efeitos.

Prazo de inscrição: 12 de fevereiro.

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados utilizando a tabela de 1 a 10
valores, conforme indicado o Despacho nº 4595/2015, de 6
de maio, utilizando os parâmetros de avaliação
estabelecidos e respeitando todos os dispositivos legais da
avaliação contínua.
Escala de avaliação: Excelente - de 9 a 10 valores; Muito
Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 valores;
Regular – de 5 a 6,4 valores; Insuficiente – de 1 a 4,9
valores.
Nessa avaliação serão tidos em conta alguns indicadores:
• Participação nas sessões (dinâmica da participação e
qualidade das intervenções) 15%
• Apresentação oral do trabalho autónomo desenvolvido
– 25%
• Portefólio com a recolha dos trabalhos realizados ao
longo da oficina e complementado com um plano de ação
e da sua avaliação – 60%

Até 13 de fevereiro, será informado(a), via email, do
resultado do processo de seleção.
Informações: Para mais informações, contacte o Centro de
Formação de LeiriMar.

centro de fo rmação de LeiriMar
Escola Sede: Escola Secundária Engº Calazans Duarte
Rua professor Alberto Nery Capucho – apartado 385 -2431-905 Marinha Grande
 t e l e f 2 4 4 5 7 5 1 4 5  www.leirimar.pt  cfae.leirimar@gmail.com

