
  

 

 

 

 
A31 - “Avaliação das aprendizagens dos alunos” 

 

 

Fundamentação da ação de formação: 

 

A avaliação tem vindo assumir uma centralidade inegável nas políticas educativas e curriculares, 

tendo efeitos imediatos e concretos nas práticas de ensino e aprendizagem. De prática 

discricionária, tornou-se, hoje em dia, objeto de rigoroso escrutínio social, exigindo novas lógicas 

que acompanhem, também, os contributos da investigação. 

A recente publicação do Despacho normativo n.º 17A/2015, de 22 de Setembro, consagra mudanças 

significativas no que respeita à avaliação das aprendizagens, alinhando com as mudança 

curriculares introduzidas anteriormente, sendo que o objectivo principal é o de “tornar a avaliação 

dos alunos mais objetiva e rigorosa e permitir que em cada escola a definição dos critérios de 

avaliação a adotar seja mais precisa, tendo em vista padrões nacionais”. 

 

 

Objetivos da ação de formação: 

 

A acção de formação prossegue os seguintes objetivos: 

a) Compreender o atual quadro normativo da avaliação das aprendizagens; 

b) Divulgar os contributos mais recentes no campo da avaliação das aprendizagens; 

c) Clarificar os conceitos associados à avaliação das aprendizagens; 

d) Aprofundar as competências de conceção, operacionalização e utilização dos instrumentos 

de avaliação; 

e) Explicitar a lógica do processo de avaliação das aprendizagens; 

f) Consolidar as mudanças induzidas pelas atuais políticas curriculares; 

g) Promover o trabalho colaborativo; 

h) Desenvolver competências da utilização dos recursos tecnológicos no apoio à avaliação das 

aprendizagens. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Conteúdos da ação da ação de formação: 

 

1. Introdução: limitações e potencialidade da avaliação das aprendizagens. 

2. Critérios de avaliação. 

2.1. Avaliação normativa vs. avaliação criterial 

2.2. Níveis de referencialização da avaliação: escola, ciclo, ano e disciplina. 

2.3. Operacionalização dos critérios de avaliação 

Sessão de trabalho no moodle. Realização de uma atividade orientada em regime de trabalho de 

grupo. 

3. Instrumentos de avaliação  

3.1. A seleção dos instrumentos de avaliação 

3.2. Critérios para elaboração de instrumentos de avaliação 

3.3. Análise e restituição dos resultados 

Sessão de trabalho no moodle. Realização de uma actividade orientada em regime de trabalho 

de grupo.  

4. Usos da avaliação  

4.1. O papel do feedback na avaliação das aprendizagens 

4.2. O uso “formativo” 

4.3. O uso “sumativo” 

4.4. A avaliação das aprendizagens e avaliação do ensino 

Sessão de trabalho no moodle. Realização de uma atividade orientada em regime de trabalho de 

grupo. 

Aplicação em contexto de trabalho dos materiais produzidos (25 horas de trabalho autónomo), 

registos e análise dos resultados. 

5. Apresentação, discussão e avaliação dos materiais elaborados pelos formandos. 

 

 

 

Regime de avaliação dos formandos na ação de formação: 

 

A avaliação dos formandos docentes nas ações de formação é contínua e participada por todos os 

intervenientes. Os critérios de avaliação a utilizar são: qualidade da participação no contexto dos 

objetivos / efeitos a produzir e a qualidade do trabalho individual final. O resultado final é depois 

traduzido numa classificação quantitativa expressa na escala de 1 a 10 valores a que acresce uma 

menção qualitativa. 

 


