Castelo de Vide
Portalegre

E l v a s

Aos formandos que preencherem os requisitos legais adequados, serão pagas
as deslocações, de acordo com o estipulado na Lei.

Inscrições até 25 de Jun/2017
Por correio, fax ou mail para o CEFOPNA

Grupos de Recrutamento: Educadores de Infância (Grupo de recrutamento 100)
Marvão

Amélia Marchão
(Docente da ESECS/IP Portalegre;
Formadora da DGE-ME)

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Grau académico:
Bacharelato
Licenciatura
Mestrado

Pós-graduação
Doutoramento
Outro
Qual? ____________________
__________________________

Vínculo:
Quadro de Agrupamento/Escola
Contrato

Quadro de vinculação
Sem vínculo
Outro

Local: PORTALEGRE

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins
estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________
___________________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ _______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________;

Formadores:
Formação Contínua de Pessoal Docente

Campo Maior
A r r o n c h e s

Oficina de Formação - 25 + 25 h
Educadores de Infância
CCPFCCPFC/ACC-90834/17
Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

planeamento e avaliação na perspetiva
das OCEPE 2016

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

Gerir o currículo
na educação pré-escolar:

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

Num estudo promovido pela DGE sobre a
implementação
das
Orientações Curriculares
para a Educação PréEscolar (OCEPE), realizado pela Universidade do
Porto em colaboração
com o ISPA - Instituto
Universitário (UP/ISPA,
2014), que envolveu um
número significativo de
educadores/as das redes
pública, privada e solidária, mais de 50% dos/as
educadores/as de infância inquiridos/as reconheceram como domínios em que tinham necessidade de
formação: Avaliação de contextos (58,2%); estratégias de avaliação da aprendizagem das crianças
(52,9%); desenvolvimento curricular (50,6%)
A revisão das OCEPE, homologada em 2016,
teve em conta este estudo, e procurou esclarecer
estes
aspetos
num
capítulo
designado
“Intencionalidade Educativa – construir e gerir o
currículo”. No processo participado que acompanhou esta revisão, este capítulo foi considerado
como fundamental para o desenvolvimento do
processo pedagógico, mas também continuaram a
ser apontadas, sobretudo na consulta pública e
ações de divulgação do documento, necessidades
de formação nestes domínios.
Com base neste conjunto de informações propõe-se esta oficina de formação destinada a apoiar
os/as educadores/as a implementarem a proposta
das OCEPE, apropriando-se de processos de gestão
curricular em que a utilização de instrumentos de
observação e registo lhes permitam planear e avaliar de forma dinâmica e interativa o contexto e as
aprendizagens das crianças, sendo ainda capazes de
utilizar a informação recolhida para comunicar com
famílias, colegas e docentes do 1º ciclo.

Conteúdos
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
5.A comunicação do processo e dos efeitos

Objectivos
•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).

Público-alvo:
Educadores de Infância

1 turma:
CEFOPNA

Cronograma:
29/Jun; 10/Jul; 28/Set; 19/Out; 07/Nov;
05/Dez; 09/Jan; 23/Jan; 12/Fev

Formadores:
Amélia Marchão (Docente da ESECS/IP

Portalegre, Formadora da DGE-ME)
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