CENTRO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA

DE VIANA DO CASTELO

Circular N.º 01-2020/21
De: Diretor do CFCVC/Coordenador da BAE
Para: Avaliadores Externos e Avaliados
Assunto: Aulas Observadas Pendentes – Recalendarização
As medidas aplicadas nas escolas, resultantes da publicação do DL 10-A/2020,
determinaram a suspensão dos processos ADD (Avaliação Externa) que se
encontravam em curso, sob a coordenação e gestão deste Centro. Tendo como
objetivo assegurar um enquadramento regulamentar, a Comissão Pedagógica
do

CFCVC

publicou

a

Circular

N.º

01-2019/20

que

estabeleceu

os

procedimentos para a conclusão dos processos de Avaliação Externa relativos
a 2019/20. Cumprindo esse enquadramento, devem as Observações de Aulas
pendentes ser concluídas até 31 de dezembro de 2020. Assim, a
recalendarização acordada entre Avaliador Externo e Avaliado e os
procedimentos sequenciais deverão ser comunicados a este Centro, de acordo
com as fases que seguidamente se enumeram:
1.º O Avaliador Externo e o Avaliado articulam entre si e definem a
recalendarização, comunicando-a, através do envio o Formulário –
Proposta de Calendarização da Observação de Aulas [1];
2.º O Avaliador Externo envia, via correio electrónico, digitalização
do seu horário docente - Ano Letivo 2020/21;
3.º O Avaliado envia, via correio electrónico digitalização do seu
horário docente - Ano Letivo 2020/21;
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4.º O Avaliador Externo e o Avaliado tomam conhecimento presencial
da calendarização, assinando o Formulário de Comunicação AvaliadoAvaliador, nos serviços do CFCVC [2];
5.º Até oito dias antes da realização da Observação de Aulas, as
Planificações de Aula devem ser enviadas para o respectivo avaliador
Externo e para o CFCVC.
Nota 1: Os documentos referidos nos pontos 1, 2, 3 e 5, devem ser enviados para o endereço
eletrónico cfcvc.assessora@gmail.com.
Nota 2: Na impossibilidade de estabelecimento de contacto entre Avaliado e Avaliador, deve
a situação ser comunicada para o endereço eletrónico cfcvc.assessora@gmail.com.

Viana do Castelo, 15 de setembro, de 2020.

O Diretor do CFCVC/Coordenador da BAE
GILMAR TORRES LIMA

Assinado de forma digital por GILMAR
TORRES LIMA PINHEIRO MARQUES
Dados: 2020.09.15 12:27:05 +01'00'

PINHEIRO MARQUES
__________________________________
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Em momento a divulgar.
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