
Designação ITG-2512/21 - Avaliação Pedagógica: conceitos, ideias e saberes

Razões 
Justificativas

Durante muito tempo, a avaliação decidia quem era integrado e quem era excluído na cultura 
escolar, negligenciando as leis da obrigatoriedade e da universalidade do ensino. Poucos 
atores educativos questionavam o sentido das suas práticas de classificação pois, “a herança 
cultural é assaz forte para a conformação dos hábitos e costumes, para o modo de pensar e 
comportar-se do homem (Melo).  
No ano de 2020, a pandemia causada por um minúsculo organismo não-vivo alterou os modos 
de vida das sociedades humanas em todo o nosso planeta e acelerou como nunca a 
transformação da estrutura organizacional da escola levando professores e alunos a uma 
migração massiva da educação presencial para o que se designou por ensino remoto de 
emergência, ensino a distância, ensino on line ou ainda aprendizagens mediadas por 
tecnologias digitais. 
Esta transição precipitou o princípio do fim de uma “escola permeada por múltiplas 
contradições e dividida pela dupla tentação da inovação e da resistência (Perrenoud & cols) e 
evidenciou, entre tantas outras, a necessidade de uma transformação das práticas da 
avaliação pedagógica, reorientando-as num sentido mais formativo, privilegiando estratégias de 
desclassificação, de autorregulação e de diversificação dos instrumentos e dos intervenientes.
Por isso, no contexto pedagógico atual, os professores enfrentam o desafio de refazer mapas 
concetuais que lhes permitam perspetivar a avaliação numa lógica de abordagem sistémica e 
de inter-relação com a aprendizagem, ou seja, a avaliação integrada no processo de 
construção de conhecimento.
Assim, no sentido de acompanhar as escolas e os docentes no seu processo de mudança, esta 
atividade formativa apresenta-se como um momento de reflexão e metacognição entre pares e 
visa sensibilizar os formadores das várias áreas e temáticas para promoverem nos seus 
espaços próprios de intervenção e nas atividades que dinamizam opções pedagógicas mais 
flexíveis e coerentes com uma avaliação pedagógica formativa, consubstanciada nos 
documentos orientadores da ação educativa.

Objetivos Objetivos Gerais:
- Sensibilizar os formandos para promover a reflexão da avaliação pedagógica no contexto das 
atividades formativas que dinamizam;
- Debater o conceito da avaliação pedagógica baseado em estratégias de desclassificação, de 
autorregulação e de diversificação dos intervenientes; 
- Analisar a aprendizagem e a avaliação à luz das teorias cognitivas e da investigação 
neurocientífica.

Objetivos Específicos:
- Questionar os fundamentos pedagógicos e científicos da cultura tradicional da avaliação;
- Clarificar as funções e os procedimentos que operacionalizam a avaliação formativa e a 
avaliação sumativa;
- Compreender a importância de reformular ideias e atitudes pedagógicas, no sentido de 
reajustar o sistema de avaliação à conceção da educação inclusiva;
- Constatar que os procedimentos da avaliação formativa estão harmonizados com a forma 
como o cérebro aprende;
- Refletir sobre o papel da autoavaliação e da metacognição na qualidade das aprendizagens 
dos alunos e no desenvolvimento profissional dos docentes.

Conteúdos

1. Avaliação Pedagógica: 
1.1. Complexidade do sistema de avaliação;
1.2. Modalidades de avaliação - sumativa e formativa;
1.3. Operacionalização da avaliação formativa - procedimentos e atitudes pedagógicas;
1.4. Técnicas e instrumentos de registo de avaliação;
1.5. Inovação pedagógica na sala de aula;
1.6. Práticas de reflexão docente.
2. Aprendizagem à luz da investigação neurocientífica
2.1. Diálogo neurociência e educação;
2.2. Cérebro, sinapses e aprendizagem;
2.3. Qualidade das aprendizagens – autoavaliação e metacognição.
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Área de 
Formação

Ciências da Educação

Modalidade de 
Formação

Curso / Módulo Formação

Acreditação/ 
Validação

Formação válida, de acordo com a Portaria n.º 36/2021, de 18 de fevereiro, para progressão na 
carreira dos docentes dos grupos de recrutamento indicados como destinatários.

Duração 6 horas

Horas 
presenciais/síncronas

6 horas

Horas não 
presenciais/assíncronas

0 horas

Destinatários Todos os Grupos de Recrutamento

Local de 
Realização

Divisão de Formação Contínua da DRE

Edifício/Sala Rua dos Ilhéus, n.º1C, 1.º andar - Funchal

Critérios de 
Avaliação

A avaliação será individual, qualitativa e quantitativa, expressa numa escala numérica de 1 a 10
 valores (Excelente - de 9 a 10 valores; Muito Bom - de 8 a 8,9 valores; Bom - de 6,5 a 7,9 
valores; Regular - de 5 a 6,4 valores; Insuficiente - de 1 a 4,9 valores), segundo o modelo da 
Escala de Avaliação/Classificação de referência definida para a formação contínua dos 
docentes, através da Carta Circular CCPFC - 3/2007, de Setembro de 2007, segundo os 
seguintes critérios:
- Conhecimento científico/pedagógico - 30%
- Capacidade de autoavaliação e metacognição - 40%
- Capacidade de interação - 30%

Ana Maria Mendes Andrade Santos

Maria José da Corte Martins Martinho

Inscrições Os formandos deverão:

Formador(a)

Calendarização
Presenciais Data Hora Início Hora Fim

21-07-2021 09:30 12:30

21-07-2021 14:30 17:30

Dados solicitados na inscrição
Concelho a que pertence o estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Estabelecimento de educação/ ensino onde exerce funções.

Grupo de recrutamento a que pertence.

Formador(a) da Direção Regional de Educação (DRE)
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Realizar a sua inscrição até 15-07-2021

Consultar a Lista de Formandos selecionados a partir do dia 13-07-2021

Os Formandos selecionados terão que confirmar a sua participação até ao dia 13-07-2021

Consultar a lista  definitiva dos Formandos selecionados a partir do dia 13-07-2021
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