Regime de avaliação dos participantes (área da Educação):
Regime de avaliação dos formandos (Pessoal Docente)
A avaliação final, de acordo com a legislação em vigor e o novo RJFCP, será quantitativa na escala de 1 a 10
valores, a que corresponderá uma menção qualitativa. A avaliação respeitará os seguintes indicadores:
Participação através do controle da assiduidade/pontualidade (no mínimo dois terços da carga horária
das jornadas = 8 horas): 40%;
Qualidade do trabalho individual, do tipo “Memória reflexiva” no respeito pelos critérios aprovados e
adaptados e de acordo com o processo de acreditação junto do CCPFC: 60% (10% para o cumprimento
dos referentes para a estrutura do trabalho e 50% para os referentes ao conteúdo).
Regime de avaliação dos formandos (Pessoal Não Docente)
Os mesmos indicadores aplicados na avaliação do Pessoal Docente; a escala a utilizar será de 1 a 20
valores (sem menção qualitativa); Assiduidade mínima correspondente a 80% da carga horária
(9,5 horas).

Regras para a elaboração da “Memória reflexiva”:
A Memória reflexiva tem caráter obrigatório e destina‐se aos docentes e não docentes que cumpram os
requisitos do regime de avaliação visando a respetiva certificação.
Os formandos devem produzir uma Reflexão Crítica Individual, do tipo Memória Reflexiva, sobre a forma como
decorreu globalmente a formação, no âmbito da realização das “IV Jornadas da Saúde em contextos
educativos” ou, em alternativa, uma reflexão focada numa das temáticas abordadas.
Utilizar a estrutura/formatação tipo do documento fornecido pelo CFAE, num máximo de 2 a 3 páginas (no
formato word ou pdf). O modelo de documento deve ser “Descarregado” e “Submetido” na página web das
Jornadas (em http://www.cfaesousanascente.org/jornadasdasaude/) até ao final do dia 08 de julho de 2018.
Estes trabalhos serão avaliados pela Equipa Pedagógica constituída por Formadores do Curso de Formação e
responsáveis do CFAE Sousa Nascente.
A assinatura do Registo de Presenças é obrigatória.
O Inquérito “Avaliação das Jornadas pelos Formandos”, disponível na página web das Jornadas, é igualmente
obrigatório e deverá ser preenchido até dia 08 de julho. Encerrados os procedimentos relativos à avaliação, os
certificados serão emitidos e entregues nos respetivos Agrupamentos/Escolas.
O CFAE SN e a Equipa Organizadora das IV Jornadas da Saúde em
contextos educativos desejam a todos os participantes um bom trabalho.

