
Cronograma  

Oficina de Formação 

Avaliação De e Para a 

Aprendizagem 

Destinatários:  Professores dos Ensinos 

Básico e Secundário   

Formadora: 
 

Margarida Maria da Silva Gonçalves 

Organização 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e Baião – 

Sede Esc. Sec. de Amarante Av. General Vitorino Laranjeira, nº 592 –  

4600-018 AMARANTE  
Telef. 255410190 – Fax 255432149. 

e-mail: cfamarantebaiao@gmail.com 
Skype: cfaeab 
Web:  http://www.cf-ab.com/ 
Facebook: Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 

Baião - Cfaeab 

Inscrições até ao dia 20 de dezembro de 2019,  

Em 

https://forms.gle/JS37AekhGe9QX19KA 

Acreditação 

A Oficina de formação “Avaliação De e 

Para a Aprendizagem“, 50horas (25h 

presenciais mais 25h trabalho autóno-

mo), foi acreditada, na modalidade de 

Oficina de Formação, pelo CCPFC ao 

abrigo do RJFC, com o n.º de registo  

CCPFC/ACC– 101570/18  

Local 

Escola Básica e Secundária  

de Vale de Ovil 

N.º 

Sessões 
Data Horário 

N.º de 

Horas 

1 15-01-2020 15h30-18h30 3 

2 05-02-2020 15h30-18h30 3 

3 19-02-2020 15h30-18h30 3 

4 04-03-2020 15h30-18h30 3 

5 18-03-2020 15h30-18h30 3 

6 01-04-2020 15h30-18h30 3 

7 22-04-2020 15h30-18h30 3 

8 20-05-2020 15h30-19h30 4 

25 Total de horas 

Para os efeitos previstos no artigo 8º, do Regime Jurídico da 
Formação Contínua de Professores, a presente ação releva 
para efeitos de progressão em carreira de Professores dos 
Ensinos Básico e Secundário. 
 
Para efeitos de aplicação do artigo 9.º do Regime Jurídico 
esta ação enquadra-se no Despacho nº 779/2019, de 18 de 
janeiro, alterado pelo Despacho nº 6851-A/2019, de 31 de 
julho, relevando para a dimensão científica e pedagógica. 

Efeitos para progressão 



Objetivos a atingir 

 

- Aumentar a fiabilidade do processo de avalia-

ção; 

- Clarificar os conceitos associados à avaliação 

das aprendizagens; 

-Criar processos de avaliação dos alunos, consis-

tentes e articulados com o processo de ensino-

aprendizagem, que concorram com os princí-

pios orientadores dos normativos legais; 

- Desenvolver competências de conceção, ope-

racionalização e utilização de instrumentos de 

avaliação formativa diferenciada adequados aos 

objetivos de aprendizagem pretendidos; 

- Estimular a mudança de práticas no processo 

de avaliação dos alunos, de forma que a Avalia-

ção Formativa seja a principal modalidade de 

Avaliação, que assuma caráter contínuo e siste-

mático e que se encontre ao serviço das apren-

dizagens; 

- Consolidar as orientações induzidas pelas atu-

ais políticas educativas. 

Objetivos da ação Conteúdos da ação 
 

1. Clarificação conceptual (exploração teórica e prática) 1.1. Enquadra-

mento Conceptual.1.2. Enquadramento Legal.1.3. Relações entre ensi-

no, aprendizagem e avaliação .1.3.1. Atividade prática com trabalhos de 

grupo e debate em grande grupo em torno das temáticas: a) Finalidades 

e funções da Avaliação. b) Diversidade e adequação dos instrumentos 

de avaliação.2. Modalidades de Avaliação (exploração teórica - funções, 

princípios, características e pressupostos) 2.1. Avaliação Sumativa.2.2. 

Avaliação Formativa.3. Avaliação Formativa – Avaliação ao Serviço das 

aprendizagens (exploração teórica e prática) 3.1. Atividade prática com 

trabalhos de grupo e debate em grande em torno da exploração de ca-

sos práticos.3.2. Questões que guiam a Avaliação Formativa.3.3. O papel 

do professor.3.4. Elementos chave para assegurar uma Avaliação Forma-

tiva de Qualidade.3.5. O feedback – como, quando e para quê?3.5.1. 

Atividade prática com trabalhos de grupo e debate em grande grupo em 

torno da temática “ A importância do feedback na avaliação para as 

aprendizagens”.3.6. Efeitos da Avaliação Formativa nas Aprendizagens 

dos alunos .3.7. Relações entre a avaliação formativa e a avaliação su-

mativa: dicotomia e complementaridade.3.7.1 Atividade prática com 

trabalhos de grupo e debate em grande grupo em torno da construção d 

e um referencial.4. Estratégias e instrumentos de avaliação formati-

va.4.1. Estratégias para melhorar as práticas de Avaliação Formativa.4.2. 

Tipos de técnicas e instrumentos.4.3. Operacionalização de critérios de 

avaliação.4.4. Métodos de recolha de evidências de aprendizagem: utili-

zação, vantagens e desvantagens.4.5. Atividade prática com trabalhos 

de grupo e debate em grande grupo em torno da exploração de casos 

práticos e construção de instrumentos de apoio à avaliação das aprendi-

zagens, numa lógica de trabalho colaborativo.5. Construção de instru-

mentos de avaliação formativa de uma unidade de ensino, para aplicar a 

nível de sala de aula (trabalho autónomo) 5.1. Desenvolvimento de um 

Plano de Ação.5.2. Concretização do plano de ação.5.3. Reflexão sobre a 

implementação do plano de ação.6. Balanço final 6.1. Apresentação em 

grande grupo dos trabalhos realizados e eventual correção/melhoria de 

instrumentos ou de atuação.6.2. Reflexão em grande grupo sobre vanta-

gens e/ou constrangimentos da aplicação de técnicas e instrumentos de 

avaliação formativa.6.3. Avaliação do trabalho autónomo: Auto-

Avaliação. 

Regime de avaliação dos formandos 
 do CFAE de Amarante e Baião.  
 
É necessária a frequência de, pelo menos, 2/3 das 

sessões previstas. Em cada sessão, serão passadas 

folhas de presença, para assinatura dos inscritos.  

A avaliação dos formandos será realizada em obedi-

ência ao disposto no Regime Jurídico da Formação 

Contínua tendo em conta: 

Avaliação dos formandos 

A avaliação será expressa numa escala de 1 a 10, a que 

corresponde a menção qualitativa de:  

  
PARTICIPAÇÃO 
(2 VALORES) 

  
Rigor das interven-

ções 

  
Envolvimento nas 

tarefas 

1 Valor 1 Valor 

  
TRABALHO  

AUTÓNOMO 
(4 VALORES) 

Qualidade das refle-

xões ou materiais 

produzidos 

Aplicação dos mate-

riais em contexto 

educativo 

2 Valores 2 Valores 

 

TRABALHO FINAL 

INDIVIDUAL (Sob 

forma de relatório ou 

portefólio) 
(4 VALORES) 

  
Estrutura 

  

Rigor 

científico 

e peda 
gógico 

  
Reflexão do 

impacto 

1 Valor 1,5 Valores 1,5 Valores 


