
PÓS-GRADUAÇÃO

Em regime blended-learning

SUPERVISÃO
PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
No final da Pós-Graduação em Supervisão 
Pedagógica, os participantes estarão capacitados 
para assumir uma postura profissional como 
orientador/a e supervisor de professores 
consentânea com as exigências que se colocam ao 
exercício da profissão, no âmbito do atual Estatuto 
da Carreira Docente. Para tal, saberão:
- Dotar e implementar estratégias supervisivas 
adequadas e eficazes;
- Gerir ações de formação (do diagnóstico de 
necessidades à avaliação da formação);
- Liderar e gerir equipas de trabalho, 
motivando/envolvendo os professores para as 
aprendizagens e o trabalho docente;
- Avaliar o desempenho docente, numa ótica 
formativa;
- Elaborar e gerir projetos de 
intervenção/investigação.

DESTINATÁRIOS
Educadores e Professores de todos os níveis de 
ensino dispondo de licenciatura e com experiência 
profissional relevante.

DIPLOMA
- A aprovação no Curso concede Diploma de Estudos 
Pós-graduados. 
- A Pós-graduação foi submetida ao CCPFC de Braga 
aguardando-se o seu registo.

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
DE PAULA FRASSINETTI

Rua Gil Vicente 138-142
4000-255 Porto
Portugal

Metro Marquês

Contactos
t +351 225 573 420/5
e ingressos@esepf.pt

WWW.ESEPF.PT

COORDENAÇÃO
Clara Craveiro
Daniela Gonçalves
João Gouveia

Início: 1 fevereiro 2020 Início: 1 fevereiro 2020 
Fim: 31 outubro 2020 Fim: 31 outubro 2020 



DESCRIÇÃO

Como área disciplinar, a Supervisão é um 
corpo de conhecimentos, estratégias, 
metodologias e instrumentos que permite:

- A avaliação do desempenho docente, 
numa ótica formadora;
- A análise, coordenação e orientação das 
atividades pedagógicas;
- A adoção de estilos de liderança eficien-
tes e eficazes, assentes num justo equilí-
brio entre tarefas/objetivos e a preocupa-
ção com as pessoas/grupos;
- A análise, coordenação e orientação das 
atividades pedagógicas, numa vertente 
reflexiva e interativa;
- A identificação de necessidades de desen-
volvimento, pessoal e profissional, com vista 
à criação e negociação de condições para 
aprendizagem contínua.

No atual contexto da carreira docente, a 
formação em Supervisão Pedagógica 
pode configurar-se como a via 
privilegiada para se poder assumir, 
fundamentada e conscientemente, as 
responsabilidades de coordenação, 
enquadramento e avaliação de equipas 
de professores e agentes educativos.

- A adoção de estilos de liderança eficien
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brio entre tarefas/objetivos e a preocupa
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UNIDADES CURRICULARESUNIDADES CURRICULARES

Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão Modelos e Práticas de Supervisão 
PedagógicaPedagógica
Docente: Daniela GonçalvesDocente: Daniela GonçalvesDocente: Daniela GonçalvesDocente: Daniela Gonçalves

Avaliação em SupervisãoAvaliação em SupervisãoAvaliação em SupervisãoAvaliação em SupervisãoAvaliação em Supervisão
Docente: João GouveiaDocente: João GouveiaDocente: João GouveiaDocente: João Gouveia

Investigação EducacionalInvestigação EducacionalInvestigação Educacional
Docentes: Paula Medeiros e Rui RamalhoDocentes: Paula Medeiros e Rui RamalhoDocentes: Paula Medeiros e Rui RamalhoDocentes: Paula Medeiros e Rui Ramalho

Formação de Formadores e Formação de Formadores e Formação de Formadores e 
Desenvolvimento ProfissionalDesenvolvimento ProfissionalDesenvolvimento Profissional
Docentes: Clara Craveiro e João GouveiaDocentes: Clara Craveiro e João Gouveia

Dimensão Pessoal em SupervisãoDimensão Pessoal em SupervisãoDimensão Pessoal em Supervisão
Docentes: Júlio Sousa e José Luís GonçalvesDocentes: Júlio Sousa e José Luís GonçalvesDocentes: Júlio Sousa e José Luís GonçalvesDocentes: Júlio Sousa e José Luís Gonçalves

Projeto de investigação/intervençãoProjeto de investigação/intervençãoProjeto de investigação/intervenção
Docentes: Clara Craveiro e João GouveiaDocentes: Clara Craveiro e João Gouveia

TOTALTOTAL

ECTS

9

8

3

44

88

88

40

HORASHORAS

60 

52 

24 

30 

52

52 

270270

CALENDARIZAÇÃO (2020)CALENDARIZAÇÃO (2020)CALENDARIZAÇÃO (2020)CALENDARIZAÇÃO (2020)

Presenciais (20h): Presenciais (20h): Presenciais (20h): 18/4 9:00-14:009:00-14:00 | 2/5 9:00-14:00 9:00-14:00 | 16/5 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 | 30/5 9:00-14:009:00-14:00

Síncronas (20H): 6/2 Síncronas (20H): 6/2 Síncronas (20H): 6/2 17:00-21:00 | 27/2  27/2 17:00-21:00 | 5/3  | 5/3 17:00-21:00 17:00-21:00 | 23/4 | 23/4 17:00-21:0017:00-21:00

14/5 17:00-21:0017:00-21:00

Assíncronas (20h)Assíncronas (20h)

Presenciais (10h): Presenciais (10h): Presenciais (10h): Presenciais (10h): Presenciais (10h): 1/2 9:00 às 12:009:00 às 12:009:00 às 12:009:00 às 12:00 | 29/2  | 29/2 9:00-13:009:00-13:00 | 4/4  | 4/4 9:00-12:00

Síncronas (20h): Síncronas (20h): Síncronas (20h): 20/2 17:00-20:0017:00-20:0017:00-20:00 | 19/3  | 19/3 17:00-21:0017:00-21:0017:00-21:00 | 26/3 17:00-20:0017:00-20:00

30/4 30/4 17:00-20:00 17:00-20:00 | 7/5 17:00-20:00 17:00-20:00 17:00-20:00 28/5 17:00-21:0017:00-21:0017:00-21:00

Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)

Presenciais (5h): Presenciais (5h): Presenciais (5h): 7/3 9:00-14:009:00-14:00

Síncronas (10h): Síncronas (10h): Síncronas (10h): 12/3 12/3 17:00-20:0017:00-20:00 | 2/4  | 2/4 17:00-20:00 17:00-20:00 | 16/4 17:00-21:0017:00-21:00

Assíncronas (9h)Assíncronas (9h)Assíncronas (9h)

Presenciais (6h): Presenciais (6h): Presenciais (6h): 20/6 9:00-12:009:00-12:00 | 5/9 9:00-12:00

Síncronas (10H): Síncronas (10H): 25/6 25/6 17:00-20:0017:00-20:00 | 9/7  | 9/7 17:00-21:00 17:00-21:00 | 23/7 17:00-20:00

Assíncronas (14h)Assíncronas (14h)

Presenciais (10h): Presenciais (10h): Presenciais (10h): 6/6 6/6 9:00-14:00 | 12/9 9:00-14:009:00-14:00

Síncronas (20H): Síncronas (20H): 9/6 17:00-21:0017:00-21:00 | 18/6  | 18/6 17:00-21:00 | 18/6 17:00-21:0017:00-21:00 | 18/6 17:00-21:00 17:00-21:00 | 2/7 17:00-21:00 17:00-21:00 | 16/7 17:00-21:0017:00-21:00

Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)Assíncronas (22h)

Presenciais (25h): Presenciais (25h): Presenciais (25h): 11/7 11/7 9:00-14:00 9:00-14:00 | 26/9 9:00-14:00 9:00-14:00 | 3/10 | 3/10 9:00-14:00

24/10 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 9:00-14:00 | 31/10 9:00-14:009:00-14:009:00-14:00

Síncronas (27H): Síncronas (27H): 17/9 17:00-21:0017:00-21:00 | 24/9  | 24/9 17:00-21:00 17:00-21:00 | 1/10 17:00-21:0017:00-21:00 | 8/10 17:00-21:0017:00-21:0017:00-21:00

15/10 17:00-21:00 17:00-21:00 | 22/10 17:00-21:0017:00-21:0017:00-21:00 | 29/10  | 29/10 17:00-21:00 | 29/10 17:00-21:0017:00-21:00 | 29/10 17:00-21:00 17:00-20:0017:00-20:0017:00-20:0017:00-20:00

76 presenciais +  presenciais + 107 online síncronas +  online síncronas +  online síncronas + 87 online assíncronas online assíncronas online assíncronas

A Pós-Graduação decorre em regime de blended learning (presencial e online). Cada Unidade Curricular prevê sessões online (síncronas e assíncronas) e sessões presenciais. As sessões presenciais decorrerão aos sábados.
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