
    

 

 

Centro de Formação de Associação de Escolas de Amarante e 
Baião 

 

Programa da Ação de Curta Duração (ACD) 

 

Local: E-learning 

Data:  A definir 

Duração (horas): 6 horas (3h + 3h)   

 

Designação: O Projeto Monitorização, Acompanhamento e 

Investigação em Avaliação Pedagógica (MAIA) para 

uma melhoria das práticas de avaliação das 

aprendizagens - Lideranças 

Entidade promotora: CFAE de Amarante e Baião 

Formador(es) (grau(s) 

e nome(s) 

A definir  

Mínimo grau de Mestre 

Conteúdos científicos 
ou pedagógicos: 

1ª sessão 

1. Projeto MAIA - Enquadramento (30 min) 

1.1. Natureza, processos e finalidades do Projeto 

MAIA  

1.2. Princípios, dinâmicas e processos de formação  

1.3. Enquadramento legal das práticas de avaliação 

e de classificação  

2. Avaliação pedagógica (30 min) 

2.1. A aprendizagem, o ensino e a avaliação  

2.2. Princípios e fundamentos da avaliação 

pedagógica 

3. Apresentação e análise SWOT (2h) dos diferentes 

Projetos de Intervenção no âmbito da Avaliação 

Pedagógica a decorrerem nas U.O. do CFAE de 

Amarante e Baião.  

2ª sessão 



    

 

4. Apresentação dos resultados dos Questionários 

(30 min) realizados no âmbito da implementação 

dos Projetos de Intervenção MAIA no final do ano 

letivo. 

5. Debate em grande grupo (1h): 

- sobre as principais forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades dos Projetos Implementados; 

- Que estratégias adotar para superar as 

dificuldades. 

6. Síntese dos trabalhos realizados (1h30)  
7. - Política de avaliação e de classificação: natureza, 

papel e propósito dos Projetos de Intervenção 

 - Estratégias de ação na implementação e no 

acompanhamento. 

Áreas abrangidas: b) Prática pedagógica e didática na docência, 

designadamente a formação no domínio da organização 

e gestão da sala de aula 

Grupos abrangidos: Presidentes e membros do Conselho Geral, Diretores de 

AE/ENA, Subdiretores, Adjuntos da Direção, 

Coordenadores de Estabelecimento, Coordenadores de 

Departamento e outras lideranças similares. 

Descrição: A avaliação, a aprendizagem e o ensino são três 

processos pedagógicos incontornáveis e fundamentais 

que devem ser devidamente compreendidos por todos 

os intervenientes nos sistemas educativos (e.g., 

docentes, gestores escolares, decisores políticos, 

encarregados de educação). A avaliação, em qualquer 

nível de ensino, só fará real sentido se estiver 

fortemente articulada, ou mesmo integrada, com o 

ensino e com a aprendizagem.  

No contexto de mudanças significativas ao nível da 

gestão do currículo, e face à necessidade de apoiar os 

professores e as escolas no processo de melhoria das 

práticas de avaliação pedagógica, foi definido o Projeto 

MAIA que visa contribuir para um incremento das 

competências e conhecimentos inerentes ao processo de 

avaliação das aprendizagens por parte dos professores e 

apoiar e acompanhar as escolas no desenvolvimento de 

projetos pedagógicos e didáticos em torno de práticas 

de avaliação formativa, feedback e participação, 

critérios de avaliação e processos de recolha de 

informação.  

No processo de operacionalização do Projeto MAIA, 

quer no âmbito dos CFAE, quer no âmbito de cada 

escola, as lideranças desempenham uma função 

indispensável e decisiva, pelo que importa enquadrar e 



    

 

explicitar os processos e dinâmicas de formação e de 

melhoria das práticas pedagógicas que são propostas 

aos professores e às escolas. 

 


