“A DGAE PARTILHA CONHECIMENTO”
Sessões de Formação a realizar online pela DGAE 2021/2022
Público alvo: Diretores CFAE, Órgãos de Gestão, SAAD, Avaliadores Internos,
Coordenadores de Departamento e Pessoal Não Docente
INTRODUÇÃO
O presente Plano de Formação, elaborado pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), dinamizado pelas Direções de Serviços, irá decorrer
entre o dia 18 de outubro e o dia 19 de novembro de 2021.

ÁREAS ESSENCIAIS / COMPETÊNCIAS
1 - Avaliação Interna e Avaliação do Desempenho Docente
2 - Concursos – Aplicações eletrónicas; contratação de escola e concursos
3 - Procedimentos administrativos
4 - Lideranças e lideranças intermédias

SESSÕES DE FORMAÇÃO
Na observação das suas atribuições e no sentido de contribuir para o esclarecimento das questões mais frequentemente suscitadas pelas escolas e
pelos docentes, bem como, colaborar com as Escolas e Centros de Formação, numa ótica de proximidade, a DGAE promove a realização de Sessões
de Formação, abrangendo todo o território nacional.

TEMAS
. Recrutamento de pessoal docente (necessidades transitórias) - Horários e colocações
. Contratos e aditamentos - Pessoal docente
. Avaliação Interna
. Avaliação de Desempenho Docente
. CPA - Os órgãos colegiais
. CPA - O procedimento administrativo
. CPA - As garantias dos administrados
. Ética na Educação - O papel das lideranças intermédias na supervisão pedagógica / Desafios Éticos na sociedade em rede - O Manifesto ONLIFE
. Mediação de conflitos em contexto escolar
. Reposionamento na Carreira Docente
. Progressão na Carreira Docente

DESTINATÁRIOS E INSCRIÇÕES
Tendo como referência o número previsto de participantes nas Sessões de Formação, poderão inscrever-se, preenchendo a ficha de inscrição
. Diretores CFAE
. Orgãos de Gestão
. 1 elemento da SADD
. Avaliadores internos
. Coordenadores de Departamento
. 1 representante do Pessoal Não Docente
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As sessões online ocorrerão através da plataforma Webex.
A ficha de inscrição e o convite de participação serão remetidos por correio eletrónico, para todos os AE/ENA e CFAE, no dia 15 de outubro.
Inscrições de 15 a 22 de outubro

