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Jornadas Pedagógicas: a Formação Contínua dos recursos humanos  
como pilar do PE do Agrupamento III 

 
 
 
Programa/Calendarização: 
 

08 set (14h às 17h) - Jornada 1: Abuso de crianças e jovens (Patrícia Jardim); 

09 set (14h às 17h) - Jornada 2: Problemáticas de aprendizagem – como resolver? (Victor Sil); 

10 set (14h às 17h) - Jornada 3: Qualidade de vida, gestão do tempo e do stress (Rolando Costa); 

11 set (14h às 17h) - Jornada 4: Escola promotora de saúde; Supervisão de pares e 

desenvolvimento profissional (Teresa Vilaça); 

12 set (14h às 17h) - Jornada 5: As atividades lúdicas e a criança com Autismo; Projeto Curricular 

de Agrupamento/TEIP – Plano de melhoria 14-15 (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: 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 sobre a forma como decorreu globalmente a formação, no âmbito das 

3
as

 Jornadas Pedagógicas ou, em alternativa, uma reflexão focada numa das temáticas abordadas. 

Utilizar a formatação: tipo de letra - Arial; tamanho - 12; alinhamento justificado e espaçamento 

entre linhas de 1,5; logótipos do Agrupamento e CFAE; 2 a 3 páginas no formato word ou pdf. 

Enviar, obrigatoriamente, para o e-mail do CFAE Sousa Nascente (cfsn@cfaesousanascente.org) 

até ao final do dia 28 de setembro de 2014. 

 
Bom trabalho! 


