AVALIAÇÃO NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO:
COMO AVALIAR PARA O SUCESSO EDUCATIVO

27/Jun/2018
Das 14.00 h às 18.00h

FICHA DE NSCRIÇÃO:
Poderá fazer a sua inscrição através do formulário abaixo, enviando para o CEFOPNA por mail (preenchido e
digitalizado), fax ou correio.

A udi tó r i o da E s co l a S ecu ndá r i a D. S a ncho I I
de E l va s

Nível de Ensino:
Educação Pré-Escolar
1º CEB
2º CEB
3º CEB
Ensino Secundário
Educação Especial

Licenciatura

Bacharelato

Grau académico:

Contrato

Quadro de vinculação

Quadro de Agrupamento/Escola

Vínculo:

Outro

Sem vínculo

Pós-graduação
Mestrado

Data de início do vínculo contratual : _____/_____/_____

Doutoramento
Outro
Qual? ____________________

A FICHA DE INSCRIÇÃO deverá ser preenchida com letra de imprensa e, por imposição das regras do POCH/Portugal 2020, todos os campos deverão ser preenchidos para posterior utilização para fins
estatísticos e de avaliação. CP - Código Postal; BI/CC - Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; NIF - Número de Identificação Fiscal; NISS - Número de Identificação da Segurança Social

Grupo de Recrutamento: _______

Qual? ______________________________

Agrupamento/Escola: ________________________________________; Localidade: _______________________________;

E.mail: _________________________________@____________________________________

BI: _________________________; NIF:_________________________; NISS: _________________________; DN: ______/______/______

CP: __________ - ______; Localidade: _______________________________; Telefone: ______ ______ ______; Telemóvel: _______ ______ ______

Morada: __________________________________________________________________________________________________________________

Nome:___________________________________________________________________________________________________________________;

ACD - AVALIAÇÃO NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO: COMO AVALIAR PARA O SUCESSO EDUCATIVO

Ação de Curta Duração

ACD - AVALIAÇÃO NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO: COMO AVALIAR PARA O SUCESSO EDUCATIVO
FORMADORES:
Miguel José Sardica Garcia de Castro,
Docente da ESECS-IP Portalegre

Maria Luísa Tavares Moreira ,
Formadora do CEFOPNA,

João Lopes,

A udi tó r i o da E s co l a S ecu ndá r i a D. S a ncho I I
de E l va s
27/Jun/2018
Das 14.00 h às 18.00h

Formador do CEFOPNA

ENQUADRAMENTO:
O debate sobre o que se aprende e como se aprende na escola do século XXI é hoje
um tema de interesse do domínio público, sendo consensual que a escola é o território
de eleição no desenvolvimento de competências para a sociedade do conhecimento e
para o exercício de uma cidadania ativa e democrática.
Neste âmbito, propõe-se a realização de uma oficina de formação que permita que
os docentes se apropriem de conceitos-chave da avaliação formativa, desenvolvam técnicas ativas, construam instrumentos inovadores adaptados ao contexto educativo específico, que se estabeleçam momentos de experimentação e análise dos mesmos com
vista ao seu aperfeiçoamento ou reformulação. Deste modo, pretende-se motivar, capacitar e apoiar os docentes a melhor planear, agir, refletir criticamente sobre as potencialidades da avaliação aplicação e ajustar as suas práticas em prol do sucesso das
aprendizagens dos alunos.

INSCRIÇÕES - até ao dia 20 de Junho de 2018:
Por correio, fax ou mail, para o CEFOPNA (endereço na caixa abaixo)
*****
ESTA FORMAÇÃO É ACREDITADA COMO AÇÃO DE CURTA DURAÇÃO (ACD),
Nos termos da legislação em vigor
Público-alvo:
Diretores de Escola/Agrupamentos de Escolas, Hierarquias intermédias das escolas, professores de todos
os grupos de recrutamento.

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS:
 Definição, finalidades e princípios da avaliação;
 A avaliação centrada nas aprendizagens dos alunos: Por que se avalia? O que
se avalia? Quem avalia? Como se avalia? Quando se avalia?
 Modalidades de avaliação: diagnóstica, formativa, sumativa;
 Estratégias de avaliação, critérios de avaliação e de classificação;

CEFOPNA:

 Avaliação formativa: processos, estratégias, frequência e intervenientes;
 Métodos, técnicas e instrumentos de avaliação formativa;
 Planificar, registar, analisar e ajustar as práticas.

Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Apartado 49
7301-901 PORTALEGRE
Telef. e fax: 245 205 768 e 245 208 676
E-mail: cefopna@gmail.com
URL: www.cefopna.edu.com

