
 

 
 

Acreditação: 14 horas acreditadas pelo CCPFC na área de formação B- Prática pedagógica e didática na docência, 
releva, como formação específica, para a progressão em carreira de Professores dos Grupos 200, 210, 220, 300, 
310, 320, 330, 340 e 350. Releva como formação geral para Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico 
e Secundário e Professores de Educação Especial. 
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14.º ENAPP - Português: avaliação na aprendizagem 
Local de realização:  Auditório do Centro Cultural de Chaves  
Datas de realização: 9 e 10 de julho de 2021 
 
 

 
Instruções para creditação do encontro: As regras de participação nas ações acreditadas pelo 
CCPFC obrigam ao cumprimento de um mínimo de dois terços do seu tempo de duração.   
 

1. Participação presencial: Assinar, pelo menos, três das quatro folhas de presença, 
correspondendo cada uma das folhas a uma sessão de formação (2 manhãs e 2 
tardes).  

2. Participação a distância: Identificar-se com nome e apelido nas sessões do Zoom, 
participando em, pelo menos, dois terços do tempo de duração do encontro. 
 

3. Redigir um relatório crítico individual, com 2 a 4 páginas (Times New Roman 12, a 1,5 

espaços entre linhas e 2,5 cm de margem). A apresentação do relatório é obrigatória 

para a avaliação da ação. 

4. Estruturar o relatório do seguinte modo: 

a. Apresentação: identificação do encontro com indicação do ciclo de ensino; 

identificação do(a) formando(a) (confirmar endereço postal); justificação da 

participação. 

b. Análise crítica: foco na temática do encontro, no conteúdo das sessões e na 

análise de 2 apresentações/intervenções, em função da pertinência 

pedagógica e didática. 

c. Avaliação: apreciação geral do encontro; implicações pedagógicas e didáticas, 

em termos de formação profissional e desenvolvimento pessoal. 

5. Enviar o relatório devidamente identificado para secretaria@app.pt até ao dia 25 de 

julho de 2021. 

6. As(os) formandas(os) com direito a Certificado de Formação recebê-lo-ão por correio 
eletrónico. Caso seja solicitado, poderá ser emitido um comprovativo de frequência. 
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