
 
 
 
Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 

 
 

A Supervisão Pedagógica e a Prática 
Docente 

 
 

Formação no âmbito do Programa Nacional de Sucesso Escolar (PNPSE),  

“Resolução do Conselho de Ministros 23/2016”. 

 
 

Local: Escola Secundária de Mem Martins 
 
Formadora: Maria João Coelho 
 
Calendarização:    

Outubro: 11, 18 (18h00m-21:30m), 25 (18h00m-22h00m) 

Novembro: 8 e 15 (18h00m-22:00m) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Centro de Formação da Associação de Escolas de Sintra 
 

 

A supervisão pedagógica e a prática docente  

 

Registo: CCPFC/ACC-81533/15, Nº Créditos: 1/ 25 h 

Modalidade: Curso de Formação 

Destinado a: Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário 

Área de formação: - Código: C Designação: Formação educacional geral e das organizações 

educativas 

Formadora: Maria João Coelho 

 

A presente proposta de formação decorre da necessidade de proporcionar aos docentes 

formação, de acordo com as exigências do Estatuto da Carreira Docente do Pré-Escolar e dos 

Ensinos Básico e Secundário redefinidas pelo Decreto-Lei nº 75/2010, no que se refere “às 

modalidades de supervisão da prática docente, como forma de garantir a qualidade do serviço 

educativo prestado e a progressão na carreira 

 

O desenho curricular adoptado procura, nesta perspectiva, integrar um elenco de conteúdos 

adequado às competências que os docentes devem desenvolver ao nível da supervisão 

pedagógica e do desempenho de cargos nas estruturas intermédias de orientação educativa da 

escola. 

 

Esta acção de formação tem por objectivo primordial proporcionar à escola e aos seus docentes 

i) quadros de actualização científica sobre a problemática,  

ii) contextos facilitadores da construção de instrumentos de trabalho e de referenciais 

contextualizados na realidade da escola;  

iii) momentos de reflexão e de problematização das práticas, tendo em vista orientar os 

processos de avaliação do desempenho docente para dinâmicas de melhoria e de 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. 

 

Objetivos : 

 

1. Conhecer diferentes paradigmas de supervisão pedagógica; 

2. Compreender as finalidades da supervisão pedagógica e integrá-la nos processos de avaliação 

formativa; 

3. Desenvolver competências de organização e prática de supervisão pedagógica; 

4.Construir e problematizar diferentes referenciais e instrumentos de supervisão pedagógica; 

5.Compreender e problematizar os papéis e competências do supervisor no processo de 

avaliação 

de desempenho docente 

6.Desenvolver nos docentes uma atitude investigativa, crítica e reflexiva. 

 


