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       Luanda, 20 de Março de 13 

 

ASSUNTO: Documentação a ser entregue ao Departamento de Prática Docente 

 

Estimados Colegas, 

 

À semelhança do ano passado, vimos através desta lembrar os Senhores Professores de Prática 

Docente da documentação que devem fazer chegar ao Departamento de Prática Docente ao 

longo do presente ano académico:  

 Plano de Actividades 2013 (onde deverão constar todas as actividades previstas para a 

cadeira de Prática Docente de cada turma para este ano – de lembrar que Prática 

Docente envolve mais actividades do que dar aulas e tal deve ser levado em conta na 

planificação) Prazo de entrega - 19 de Abril de 2013; 



 Relatório semestral (uma reflexão sobre as actividades realizadas durante o primeiro 

semestre, incluindo uma análise do cumprimento das actividades inicialmente 

planificadas para o primeiro semestre, dificuldades encontradas e possíveis soluções, e 

reajustamento do plano para o segundo semestre se necessário, etc.) Prazo de entrega 

– primeira semana do segundo semestre; 

 Relatório anual (semelhante ao relatório semestral, mas uma reflexão do que ocorreu 

durante todo o ano) ; 

 Mini-pautas da cadeira de Prática Docente; 

 Exemplares de portfolios elaborados pelos estudantes – três por cada turma (os 

alunos-mestres deverão compilar um portfolio individual da sua prática Docente ao 

longo do ano, que deverá ser uma das avaliações da cadeira; para mais informações 

sobre os portfolios, por favor consultem o documento em anexo) 

Prazo de entrega do relatório anual, mini-pautas e exemplares dos portfolios – 29 de 

Novembro de 13. 

Mais lembramos os estimados professores de que, de acordo com o que ficou decidido em 

reuniões do Departamento de Prática Docente com Vossas Excelências, devem entregar em 

formato digital, os Programas de Prática Docente, modelos de planos de aula e fichas de 

observação para cada curso, assim como uma Sebenta de Prática Docente, que possa ser 

utilizada com os estudantes durante os encontros de orientação pedagógica, a fim de os 

mesmos serem publicados na página Web do ISCED – Luanda (caso não o tenham já feito). 

  

Pedimos aos colegas a maior colaboração para que a Prática Docente se realize com maior 

rigor e organização e lembramos que estamos aqui para vos auxiliar naquilo que necessitem, 

estando portanto abertos a sugestões e ao dispor para prestar algum esclarecimento de que 

possam necessitar. Vamos trabalhar juntos para garantir o sucesso da nossa actividade. 

 

Os nossos mais sinceros votos de bom trabalho. 

 

Luanda, 20 de Março de 13 

 

       A Chefe de Departamento 

 

                           Ana Sofia Gonzalez (Ph.D.) 

     

 

 


