
 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTROLO DA ASSIDUIDADE E REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS:  
 

Na “Certificação do Pessoal Docente“ constará uma classificação individual e quantitativa, assente na escala 

de 1 a 10 valores, a que corresponderá uma menção qualitativa, de acordo com a Carta Circular CCPFC 3/2007 

e o estipulado no Regime Jurídico da Formação Contínua e nova regulamentação para acreditação e 

creditação das ações de Formação Contínua. 

A avaliação será garantida através da realização de um trabalho individual, sob a forma escrita, do tipo 

“Memória Reflexiva“ respeitando os critérios aprovados e adaptados em sede de Comissão Pedagógica do 

Centro de Formação (estrutura: 10% e conteúdo: 90%). 

Os Formandos/Participantes devem garantir, no mínimo, dois terços da carga horária das Jornadas  

(8 horas).  
 

A “Certificação do Pessoal Não Docente“ seguirá os mesmos critérios aplicados na avaliação do Pessoal 

Docente, sendo utilizada a escala de 1 a 20 valores (sem menção qualitativa). 

A assiduidade mínima correspondente a 80% da carga horária (9,5 horas). 

 

 REGRAS PARA A ELABORAÇÃO DA “MEMÓRIA REFLEXIVA”:  
 

A Memória Reflexiva destina-se aos docentes que cumpram os requisitos do regime de avaliação visando a 

respetiva certificação. Os formandos devem produzir uma Reflexão Crítica Individual, do tipo Memória 

Reflexiva, sobre a forma como decorreram as “VII Jornadas da Educação de Lousada: Garantir a integridade 

da escola pública em tempos de crise” ou, em alternativa, uma reflexão focada numa das temáticas 

abordadas. 

O modelo de documento deve ser “Descarregado” e, posteriormente, “Submetido” na página web das 

Jornadas (em http://www.cfaesousanascente.org/jornadas/) até ao final do dia 27 de setembro de 2020. 
 

 O registo de presenças é obrigatória (seja online ou presencial)  
 

O Inquérito “Avaliação das Jornadas pelos Formandos”, disponível na página web das Jornadas, é obrigatório 

e deverá ser preenchido igualmente até dia 27 de setembro. Encerrados os procedimentos relativos à 

avaliação, os certificados serão emitidos e entregues nos respetivos Agrupamentos/Escolas.   

 
O Centro de Formação deseja a todos os participantes um bom trabalho. 

A equipa pedagógica do CFAE 

 
 
 

 


