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Designação da Ação: Para uma Fundamentação e Melhoria das Práticas de Avaliação Pedagógica: Projetos de Intervenção nos 

Domínios do Ensino e da Avaliação 

Modalidade: Oficina de formação em formato b-learning 

Duração: 25 horas presenciais + 25 horas de trabalho autónomo  

Destinatários: Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico, Secundário e de Educação Especial 

Área de formação B - Prática pedagógica e didática na docência 

Registo de acreditação: CCPFC/ACC- 113620/21 

 

Razões justificativas da ação/ Problema/Necessidade de formação identificado: 

A avaliação pedagógica tem assumido uma centralidade inegável nas políticas educativas e curriculares, com efeitos concretos 

nas práticas de ensino e aprendizagem, designadamente na promoção do “sucesso escolar”. A publicação do Decreto-Lei nº 

55/2018, de 6 de julho, consagra mudanças significativas ao nível do currículo, assumindo um dos seus princípios orientadores: a 

“afirmação da avaliação das aprendizagens como parte integrante da gestão do currículo enquanto instrumento ao serviço do 

ensino e das aprendizagens”. Refere ainda o caráter formativo da avaliação pedagógica como um dos pilares da melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem. Importa, pois, que os professores consolidem estas mudanças de modo contextualizado 

e que aprofundem competências e conhecimentos inerentes ao processo de avaliação das aprendizagens, nomeadamente, 

através de 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. Deste modo, visa-se capacitar e apoiar os docentes 

para a construção dos recursos inovadores necessários e ajustados aos seus contextos educativos específicos, promovendo-se 

ainda a implementação e análise dos mesmos, tendo em vista o seu aperfeiçoamento ou reformulação. 
 

Objetivos: 

- Contribuir para o desenvolvimento de competências e conhecimentos no domínio da avaliação, em geral, e da avaliação 

pedagógica, em particular, congruentes com o real conteúdo das orientações constantes nos documentos legais; 

- Promover práticas de trabalho colaborativo e cooperativo na construção e desenvolvimento de projetos de avaliação 

pedagógica em contexto de sala de aula; 

- Elaborar recursos educativos de suporte ao desenvolvimento dos projetos de avaliação pedagógica; 

- Permitir a troca de materiais e experiências, o esclarecimento de dúvidas e a geração de ideias e projetos de natureza 

pedagógica e didática; 

- Incrementar práticas de formação de natureza investigativa que confiram competências aos professores para lidar com a 

mudança e a inovação no âmbito da avaliação pedagógica. 

 
Conteúdos da ação: 

1. Enquadramento curricular: documentos de referência – 3 horas; 

2. Natureza e Fundamentos da Avaliação - 1 hora; 

3. Avaliação formativa e avaliação sumativa - 4 horas;  

4. Feedback: natureza, distribuição e utilização por alunos e professores- 4 horas;  

5.Aprendizagens Essenciais, Critérios de avaliação, Descritores de Níveis de Desempenho e de Standards. - 4 horas;  

6. Processos de recolha de informação - 4 horas;  

7. Apresentação, discussão e avaliação dos projetos e materiais desenvolvidos no âmbito da oficina - 5 horas. 
 

Metodologias de realização da ação 

Presencial Trabalho autónomo 
As sessões serão teórico/práticas, realizadas em regime a distância, 
síncronas.  
As metodologias incluirão método expositivo, demonstrativo, 
interrogativo e ativo, resolução de problemas e realização de 
trabalhos práticos. Haverá abordagem teórica; Planificação da ação 
a realizar; 
Adaptação da atividade ao contexto de cada professor; Aplicação da 
atividade por cada professor; Análise dos processos e dos produtos; 
Avaliação do trabalho desenvolvido;  
Conclusões. Momentos de reflexão teórica, debate, realização de 

Adaptação das atividades construídas de forma a se adequar ao 
contexto de cada docente. Em seguida, haverá a aplicação na sala de 
aula de cada professor dessas atividades. Os formandos terão 
suporte dos formadores online se necessário. 
Reportarão depois a forma como decorreu a aplicação dessas 
atividades nos seus contextos. 
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atividades por parte dos formandos e apresentação e discussão 
conjunta das produções obtidas configura espaços de partilha de 
experiência sobre a aplicação da proposta, sendo feita a sua análise 
em termos práticos e teóricos. 

 

Regime de avaliação dos formandos: 
A avaliação dos formandos docentes nas ações de formação é contínua e participada por todos os intervenientes. As dimensões a avaliar são: 
a participação, o trabalho autónomo (se aplicável) e o trabalho individual. O resultado final é depois traduzido numa classificação quantitativa 
expressa na escala de 1 a 10 valores a que acresce uma menção qualitativa. 
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• Fernandes, D. (2004). Avaliação das aprendizagens: Uma agenda, muitos desafios. Cacém: Texto Editores. 
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Formação a Distância 

Demonstração das vantagens para os/as formandos/as no recurso ao regime de formação a distância 
A formação será suportada por ferramentas digitais e, com uma introdução gradual e devidamente planeada, os formandos terão 
oportunidade de em contexto, criar e utilizar/aplicar técnicas de trabalho com as ferramentas abordadas. Acresce que este regime de 
formação corresponde à melhor forma de cumprir a regulamentação de saúde vigente no quadro pandémico que atravessamos. 
 
Distribuição de horas 9 Nº de horas online síncrono 16 Nº de horas online assíncrono 
 
Demonstração da existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento das ferramentas e procedimentos da 
formação a distância 
O CFEPO garantirá a existência de uma equipa técnico-pedagógica que assegure o manuseamento e o controlo das ferramentas e dos 
procedimentos necessários à realização da ação. 
 
Demonstração da implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem / Learning Management System adequado 
O CFEPO garantirá a implementação de um Sistema de Gestão da Aprendizagem (SGA) / Learning 
Management System (LMS) adequado à formação a distância e a aplicação de metodologias diversificadas de 
suporte, incluindo sistemas de comunicação síncronos e/ou assíncronos, objetos multimédia para apresentação e 
demonstração de conteúdos e competências, documentos para leitura e reflexão e tarefas para auto-monitorização da 
aprendizagem. 
 
Demonstração da avaliação presencial (permitida a avaliação em videoconferência) 
O CFEPO garantirá um momento de avaliação individual, preferencialmente escrita e presencial 
Demonstração da distribuição da carga horária pelas diversas tarefas 
1. Enquadramento curricular: documentos de referência – 3 horas; 
2. Natureza e Fundamentos da Avaliação - 1 hora; 
3. Avaliação formativa e avaliação sumativa - 4 horas; 
4. Feedback: natureza, distribuição e utilização por alunos e professores- 4 horas; 
5.Aprendizagens Essenciais, Critérios de avaliação, Descritores de Níveis de Desempenho e de Standards. - 4 horas; 
6. Processos de recolha de informação - 4 horas; 
7. Apresentação, discussão e avaliação dos projetos e materiais desenvolvidos no âmbito da oficina - 5 horas. 
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