Agrupamento de Escolas do Algueirão – 171591
Escola Básica e Secundária Mestre Domingos Saraiva

Autoavaliação do Agrupamento

Caros colegas
No âmbito da avaliação interna do nosso Agrupamento, iremos operacionalizar
a já prevista observação de aulas*, numa primeira fase, entre pares, nas disciplinas de
Português e de Matemática nos anos terminais de ciclo. Pretendemos, também, dar
resposta à indicação da equipa da avaliação externa que refere “A implementação de
supervisão pedagógica, estruturada, enquanto contributo para o desenvolvimento
profissional dos docentes, com vista ao reforço da reflexão sobre a eficácia das
práticas de ensino utilizadas em sala de aula, ao planeamento e à redefinição conjunta
de estratégias educativas”.
A.

Objetivos

 Criar espaços e oportunidades para a reconstrução do conhecimento
profissional.
 Desenvolver/ampliar o profissionalismo docente.
 Partilhar saberes e experiências.
 Redefinir estratégias.
 Estimular o espírito crítico.
B.

Operacionalização da supervisão pedagógica/Observação de aulas
entre pares

Participantes
Professores das disciplinas de Português e de Matemática dos anos terminais de ciclo.
Grupos de trabalho
Os grupos de trabalho são constituídos por dois docentes (um docente será o
observador e o outro será o observado). Os papéis invertem-se no segundo momento
de supervisão. A Formação destes grupos será feita em reunião de grupo disciplinar,
atendendo, sempre que possível, à compatibilidade de horário.
Aulas observadas
Duas aulas observadas a cada docente. Aconselha-se uma aula observada a cada
docente em cada um dos dois primeiros períodos letivos, ou início do terceiro período.
Calendarização:
1ª Aula observada – dezembro de 2015/janeiro de 2016
2ª Aula observada – fevereiro/março/abril de 2016
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Momentos:
1º Observação da aula/atividade – 90 minutos e preenchimento, por parte do
professor observador, da respetiva ficha de observação (doc.1).
2º Reflexão conjunta, professor observador e professor observado, sobre a aula e
preenchimento, em conjunto, de uma ficha (doc.2).
As fichas de observação de aula/ reflexão conjunta devem ser entregues ao coordenador de
departamento pelo professor observador. Nota: pretende-se uma reflexão conjunta; porém,
caso exista incompatibilidade de opiniões, e não seja possível o preenchimento da ficha, cada
professor deverá fazê-lo separadamente.

3º Reflexão em reunião de Departamento e partilha/divulgação de boas práticas (3º
período).
4º Análise e aprovação em Conselho Pedagógico de boas práticas a divulgar.

Nota: o guião de observação com os indicadores de boas práticas (doc.3) é
apenas um instrumento de orientação e de ajuda ao preenchimento das grelhas.

*Consultar PAM 2014-2016
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