Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos

Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes
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Para uma harmonização da ADD em Matosinhos
13 de novembro de 2013, quarta‐feira
Com a participação do Professor Doutor Eusébio André Machado
Professor Auxiliar da Universidade Portucalense e Investigador no CIEd da Universidade do Minho
Programa
‐ 14.30‐16.00h – ADD: Que desafios para a Escola?, comunicação, pelo Professor Doutor Eusébio André
Machado e Drª Ana Lurdes Marcos, docente do AE Senhora da Hora, doutoranda na Universidade
Portucalense.
‐ 16.00‐16.30h – Pausa.
‐ 16.30‐20.30h – Sucessos e dúvidas na atividade das SADD, debate dividido por áreas temáticas,
dinamizado pelo Professor Doutor Eusébio André Machado, com oportunidade para apresentação de Boas
práticas de ADD em Matosinhos, pelos membros das SADD (Seção de Avaliação de Desempenho
Docente) dos Agrupamentos/Escolas Associados(as) para partilha de procedimentos, documentos,
sucessos e dúvidas. A moderação estará a cargo da Doutora Filomena Ventura, assessora pedagógica do
CFAE_Matosinhos.
‐ 20.30h – Encerramento.
Público‐alvo
Elementos das SADD dos Agrupamentos/Escolas Associados(as) no CFAE_Matosinhos.
Objetivo
Harmonizar procedimentos e documentos de suporte à atividade das SADD de Matosinhos.
Inscrições
Até ao dia 4 de Novembro, via correio eletrónico para cfaematosinhos@gmail.com
indicando para cada participante: nome e apelido, endereço de correio eletrónico, telemóvel, grupo de
recrutamento e Agrupamento/Escola Associado(a) onde exerce funções e meios técnicos necessários
(para além de projetor multimédia e computador que serão disponibilizados para a apresentação).
A inscrição poderá ser conjunta, realizada diretamente pela Direção do Agrupamento/Escola.
Local
Escola Secundária da Senhora da Hora, Auditório.
Para além do Encontro…
Em paralelo será criado um espaço Moodle no servidor do CFAE_Matosinhos, exclusivo para os
participantes neste Encontro, ponto de partida para trabalho colaborativo a desenvolver pelas equipas
das SADD.
Será ainda lançado o repto de se estender este desafio criando um curso de formação, a decorrer durante
o ano letivo, subordinado à temática ‐ A supervisão pedagógica como instrumento de auto regulação
profissional e institucional ‐ e que servirá de apoio na ação aos participantes.
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