Informações para os docentes que pretendam obter
créditos na formação
A ação de formação está acreditada pelo CCPFC, com o seguinte registo de acreditação:
CCPFC/ACC-103163/19- releva para a dimensão científica e pedagógica dos grupos 230, 420,
510, 520, correspondendo a 18 horas.

Regime de Avaliação dos formandos
- Avaliação contínua presencial;
- Relatório de reflexão crítica;

Modelo de avaliação da ação
Consultar as informações disponibilizadas pelo Centro de Formação via correio eletrónico e no site
das jornadas, nomeadamente, informações sobre a avaliação quantitativa dos formandos,
procedimentos para a entrega de Trabalho Individual.
- Participação e presença: 20%
- a participação deve corresponder a pelo menos 2/3 da duração da ação;
- os formandos devem assinar os registos de presença no final de cada sessão tendo em conta o
programa distribuído;
- Trabalho produzido: 80% - Relatório Crítico.
O objeto do Relatório Crítico (Trabalho Individual) são os temas tratados nas comunicações/
palestras, saídas de campo e workshops dos dias 7 e 8 de junho, e que constam da programação
das Jornadas.1
Quanto ao conteúdo, o relatório deverá integrar:
- breve, clara e objetiva apreciação da ação, numa perspetiva global, integradora e sistemática;
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http://cftemplarios.com/

- reflexão crítica sobre o contributo destas jornadas na prática pedagógica e/ou na formação pessoal,
selecionando uma das seguintes vertentes: comunicações- saídas de campo- workshops;
- sugestões de melhoria;
Quanto à forma, o relatório deverá obedecer ao seguinte:
- Limite máximo de três páginas, sendo que na primeira deverá constar o nome da ação, identificação
do formando, do formador, da entidade formadora e data da realização; 2
- Formatação: margens a 1,5 cm, fonte- Arial, tamanho10, espaçamento 1,5;
- O Relatório terá de ser redigido em documento digital e enviado em formato PDF, via correio
eletrónico para centro.templarios@mail.telepac.pt, impreterivelmente até 24 de junho de 2019.
- Apresentação (respeito pela formatação e pelo número de páginas definido) adequada e cuidada.
- Estrutura, coerência e pertinência da análise – o texto deve ser bem estruturado, organizado e
conceptualmente fundamentado, numa matriz pedagógico-didática.
A avaliação final terá uma menção qualitativa (Insuficiente, Regular, Bom, Muito Bom e Excelente)
e o valor final da classificação quantitativa, numa escala de 1 a 10.

Certificado de Formação Creditada
Para os formandos que cumpram todas as formalidades da formação acreditada, o certificado
de formação será enviado pelo Centro de Formação por correio para a morada indicada no formulário
de inscrição.
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Modelo exemplificativo (opcional) em https://pt-br.padlet.com/lourdesdurana/slod9pguh1mx

