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Seminário “Currículos de 

 

Dias 27 de outubro de 2014, 12 de janeiro e 02 de março de 2015

Local: Auditório do Conselho Nacional de Educação

 

 

Orientações para elaboração do R

Os inscritos que desejem usufruir da creditação da ação devem cumprir os seguintes 

requisitos/procedimentos:  

 

1. Ler com atenção o programa da ação, bem como as informações sobre a 

dos formandos. 

2. Cumprir o horário das sessões de formação e assinar todas as fichas de presença, 

três por seminário – 

do total de horas). 

3. Realizar o trabalho prático

específicas em cada um dos workshops).

4. Preencher e entregar, no 

recolher o respetivo certificado de 

um dos seminários, 

do dia em questão. 

5. Elaborar um Relatório Final 

relativa ao seminário) 

cfperoalenquer@gmail.com

nesse Relatório deverão ser: 
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Ação nº 2 
Pessoal Docente 

Seminário “Currículos de nível elevado no ensino das ciências”
 

27 de outubro de 2014, 12 de janeiro e 02 de março de 2015 

Nacional de Educação 

Orientações para elaboração do R elatório Final

 

Os inscritos que desejem usufruir da creditação da ação devem cumprir os seguintes 

Ler com atenção o programa da ação, bem como as informações sobre a 

das sessões de formação e assinar todas as fichas de presença, 

 nas sessões plenárias e no workshop (assiduidade mínima de 

prático de dois dos três workshops (serão dadas indicações mais 

específicas em cada um dos workshops). 

her e entregar, no último dia dos seminários, a ficha de avaliação da ação

recolher o respetivo certificado de frequência. Se pretender o certificado apenas para 

eminários, deve entregar a respetiva ficha de avaliação preenchida

Elaborar um Relatório Final (o modelo estará disponível no site

relativa ao seminário) e enviá-lo para a caixa de correio eletrónico 

cfperoalenquer@gmail.com, até ao dia 03 de abril de 2015. Os

nesse Relatório deverão ser:  
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elevado no ensino das ciências” 

Final  

Os inscritos que desejem usufruir da creditação da ação devem cumprir os seguintes 

Ler com atenção o programa da ação, bem como as informações sobre a avaliação 

das sessões de formação e assinar todas as fichas de presença, 

(assiduidade mínima de 2/3 

(serão dadas indicações mais 

de avaliação da ação e 

Se pretender o certificado apenas para 

entregar a respetiva ficha de avaliação preenchida no final 

site do CNE na página 

lo para a caixa de correio eletrónico 

. Os tópicos a abordar 
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Tópico 

Motivos de 
interesse  

Breve apresentação dos 
frequência da ação

Vertente teórica e 
vertente prática  

Balanço do funcionamento da ação, relativamente às 
metodologias, estratégias e recursos utilizados

Dificuldades e 
satisfação  

Comentário sobre as 
atingido

Impacto na 
mudança das 

práticas  
Reflexão sobre o impacto na prática pedagógica, em eventuais 
mudanças/reformulações

Autoavaliação  Reflexão sobre o nível de participação
tarefas e a elaboração do trabalho final

Conclusões e 
sugestões  

Balanço final da ação e sugestões para futuras ações sobre este 
tema

 

6. A avaliação final será traduzida numa classificação de 1 a 10 valores, em 

conformidade com o RJFCP e 

7. Os critérios de avaliação nesta ação serão os seguintes:

• Assiduidade 20%

• Dois trabalhos 

o Conteúdos 80%

o Forma 20%

• Relatório 40% 

o Conteúdo

o Forma 

                                                       

A. E. Pêro de Alenquer – Av. Dr.º Teófilo Carvalho dos Santos – 2580.
3 730 306                     cf.peroalenquer@gmail.com               http://www.cfperoalenquer.pt

Conteúdo 

Breve apresentação dos motivos que despoletaram o interesse n
frequência da ação 

Balanço do funcionamento da ação, relativamente às 
metodologias, estratégias e recursos utilizados 

Comentário sobre as dificuldades sentidas e o nível de satisfação 
atingido 

Reflexão sobre o impacto na prática pedagógica, em eventuais 
mudanças/reformulações 

Reflexão sobre o nível de participação, sobre a realização d
tarefas e a elaboração do trabalho final 

Balanço final da ação e sugestões para futuras ações sobre este 
tema 

A avaliação final será traduzida numa classificação de 1 a 10 valores, em 

conformidade com o RJFCP e cartas circulares do CCPFC. 

Os critérios de avaliação nesta ação serão os seguintes: 

Assiduidade 20% 

Dois trabalhos práticos 40% 

Conteúdos 80% 

� Aplicação dos instrumentos de análise

� Reflexividade 

Forma 20% 

� Correção linguística  

� Clareza e rigor da linguagem 

 

Conteúdo 80% 

� Pertinência  

� Reflexividade 

� Impacto em contexto curricular 

� Criatividade 

Forma 20% 

� Correção linguística  

� Clareza e rigor da linguagem 
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Dimensão  
(nº máximo de 

carateres) 

s que despoletaram o interesse na 300 

1000 

dificuldades sentidas e o nível de satisfação 500 

Reflexão sobre o impacto na prática pedagógica, em eventuais 1500 

a realização das Grelha  

Balanço final da ação e sugestões para futuras ações sobre este 500 

A avaliação final será traduzida numa classificação de 1 a 10 valores, em 

Aplicação dos instrumentos de análise 


