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

Acompanhamento da Ação Educativa
Programa de Acompanhamento
Ação nº3 – Acompanhamento do trabalho dos docentes

Caros colegas
Como sabem, em resultado do processo de avaliação externa, foi-nos aplicado
um Programa de Acompanhamento em que foram identificadas duas áreas de
intervenção no Agrupamento: Planeamento do Ensino e das Aprendizagens (ações de
melhoria PAM 1 – gestão articulada do currículo, PAM 2 – componente experimental
no ensino das Ciências) e Acompanhamento do trabalho dos Docentes (ação de
melhoria PAM 3- práticas pedagógicas/trabalho colaborativo).
PAM 3 – observação de aulas
A. Fragilidade identificada: Conhecimento limitado das práticas pedagógicas
utilizadas em sala de atividades/aula, o que condiciona a reflexão sobre a
sua eficácia e a redefinição conjunta de estratégias educativas.
B. Objetivos:
- Conhecer as práticas de ensino dos docentes de todos os departamentos
curriculares com vista ao desenvolvimento profissional e à melhoria das aprendizagens
dos alunos.
- Aprofundar o trabalho colaborativo entre docentes de modo a promover a
partilha de saberes e de experiências educativas e a reflexão sobre as estratégias
implementadas e a sua eventual reformulação.
- Analisar os instrumentos utilizados na observação de aulas (guiões e
indicadores de boas práticas), bem como os inquéritos realizados no âmbito do
Observatório do Ensino e da Aprendizagem e refletir sobre a eventual necessidade de
reformulação/adequação à sua finalidade.
- Disseminar as boas práticas existentes no Agrupamento.
C. Operacionalização da Observação de aulas entre pares
50% dos docentes da educação pré-escolar, do 1.º ciclo e das disciplinas de português,
inglês, francês, história e geografia de Portugal, história, geografia, matemática,
ciências naturais, ciências físicas e químicas, educação visual e educação tecnológica.
Grupos de trabalho
Os grupos de trabalho são constituídos por dois docentes (um docente será o
observador e o outro será o observado). A formação destes grupos será feita em
reunião de grupo disciplinar, atendendo, sempre que possível, à compatibilidade de
horário.
As observações de aula podem realizar-se entre anos do mesmo ciclo desde que o
mesmo docente seja observado duas vezes pelo mesmo professor.
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Calendarização:
1ª Aula observada – outubro/novembro de 2016
2ª Aula observada – janeiro/fevereiro/março/abril /maio de 2017
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, até 48h após a observação, da ficha de recolha de boas práticas
(doc.2).
As referidas fichas devem ser entregues ao coordenador de departamento pelo professor
observador.

3º Reflexão em reunião de Departamento e partilha/divulgação de boas práticas (11
de janeiro e 10 de julho – datas sujeitas a alteração).
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.

PAM 3 – aplicação de inquéritos realizados no âmbito do Observatório do
Ensino e da Aprendizagem

Serão aplicados inquéritos aos alunos desde o 3º ao 9ºano em todas as
áreas/disciplinas e nas ofertas formativas e educativas em dois momentos do ano
letivo 2016/2017.
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