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Formulário de preenchimento obrigatório, a anexar à ficha modelo ACC3 

 

 
N.º  _______ 

 

1.  DESIGNAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
 

Projecto de formação para avaliação das (e para as) aprendizagens: dos conceitos à 
construção de instrumentos nas disciplinas de Física e Química.  

 

2.  RAZÕES JUSTIFICATIVAS DA ACÇÃO: PROBLEMA/NECESSIDADE DE FORMAÇÃO IDENTIFICADO 
 

Segundo o Despacho normativo nº 1/2005, de 5 de Janeiro, a avaliação, enquanto parte integrante do 

processo de ensino e de aprendizagem, constitui um instrumento regulador das aprendizagens, 

orientador do percurso escolar e certificador das diversas aquisições realizadas pelo aluno ao longo do 

ensino básico. 

Assim, a avaliação incide, entre outros, sobre as aprendizagens e competências definidas no currículo 

nacional para as diversas áreas e disciplinas de cada ciclo, por ano de escolaridade, assentando em 

princípios como a consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e competências 

pretendidas, de acordo com os contextos em que ocorrem; utilização de técnicas e instrumentos de 

avaliação diversificados; transparência e rigor do processo de avaliação, nomeadamente através da 

clarificação e da explicitação dos critérios adoptados.  

No contexto educativo, a avaliação tem de se centrar, também, nos ganhos de aprendizagem, tendo por 

referência o indivíduo no seu processo de transformação. Decisivo parece-nos ser a aposta na qualidade 

dos instrumentos de avaliação, quer no que se refere à sua validade e fiabilidade (estabilidade, 

consistência e homogeneidade), quer na sua diversidade.  

Com o exposto, justifica-se a preocupação com a formação dos docentes, promovendo a reflexão 

alargada sobre conceitos fundamentais e práticas de avaliação, bem como na divulgação de técnicas de 

construção de instrumentos de avaliação. 

 

 

3.  DESTINATÁRIOS DA ACÇÃO 

3.1. Equipa que propõe (caso dos Projectos e Círculos de Estudo) (Art. 12º-3 RJFCP) (Art. 33ºc) RJFCP) 
3.1.1. Número de proponentes: 10 

3.1.2. Escola(s) a que pertence (m): Agrupamento de Escolas de Mangualde 

3.1.3    Ciclos/Grupos de docência a que pertencem os proponentes: Física e Química - 510 

3.2. Destinatários da modalidade: (caso de Estágio ou Oficina de Formação)  
 

 

Os dados recolhidos são processados automaticamente, destinando-se à gestão automática de certificados e envio de correspondência. O 
preenchimento dos campos é obrigatório pelo que a falta ou inexactidão das respostas implica o arquivamento do processo. Os interessados 
poderão aceder à informação que lhes diga respeito, presencialmente ou por solicitação escrita ao CCPFC, nos termos dos artigos 27º e 28º da lei 



nº 10/91 de 19 de Fevereiro. Entidade responsável pela gestão da informação: CCPFC – Rua Nossa Senhora do Leite, nº 7-3º - 4700 Braga. 

4. EFEITOS A PRODUZIR: MUDANÇA DE PRÁTICAS, PROCEDIMENTOS OU MATERIAIS DIDÁCTICOS 
 

Pretende-se desenvolver um projeto de ação que contribua para a melhoria do processo avaliativo nas 

disciplinas de ciências, em particular Físicas e Químicas, proporcionando aos professores formandos a 

oportunidade de discutir e partilhar práticas e experiências, a possibilidade de contatar com diferentes e 

atuais metodologias e de construir e testar instrumentos de avaliação mais válidos e fiáveis. 

 
Os procedimentos a adotar passarão pela: 

 seleção de objetivos e conteúdos; 

 construção de matrizes práticas e suficientemente explicitas; 

 escolha criteriosa de objetivos relevantes, de acordo com critérios de representatividade e de 
importância relativa de modo a obter uma visão de síntese; 

 seleção dos tipos de itens mais apropriadas a cada objetivo; 

 elaboração de itens de acordo com regras e sugestões discutidas; 

 construção de provas de avaliação com a máxima correção quer a nível da forma, que do 
conteúdo; 

 elaboração dos critérios de classificação; 

 análise e discussão dos resultados obtidos na aplicação dos instrumentos de avaliação produzidos 
e/ou simulados;  

 reflexão crítica sobre instrumento de avaliação e respetivos resultados e propostas de melhoria. 

 

5. CONTEÚDOS DA ACÇÃO (Práticas Pedagógicas e Didácticas em exclusivo, quando a acção de formação decorre 
na modalidade de Estágio ou Oficina de Formação) 
 

Numa perspectiva integral do processo avaliativo em contexto escolar, os conteúdos  a explorar deverão 

ser manifestamente relevantes quanto ao cumprimento dos objectivos desta ação e motivadores na 

perspectiva de melhoria da prática docente dos formandos. 

Assim, apresentam-se como linhas mestres neste projeto de investigação participada as seguintes: 

 análise e discussão de documentos legais; 

 reflexão participada sobre as diferentes modalidades e formas de que se reveste a avaliação das 

aprendizagens; 

 apresentação de diferentes teorias e práticas alicerçadas em contextos diferenciados de avaliação; 

 conceitos e técnicas associados à construção de instrumentos de avaliação, em particular no que 

concerne à construção de itens e respetivos critérios de classificação; 

 tratamento e análise dos resultados da aplicação dos instrumentos de avaliação; 

 meta-avaliação do projecto. Resultados da investigação participada. 



 

6.  METODOLOGIAS DE REALIZAÇÃO DA ACÇÃO   
 

6.1. Passos metodológicos  

 

     As 17 horas de trabalho presencial estarão divididas em 7 sessões de 2 horas cada e uma última sessão de 3 

horas, entre os meses de Novembro a Maio.  

     

Durante estas sessões serão propostas atividades diversas e variadas, compelindo à constante 

intervenção dos formandos quer em trabalhos individuais quer em grupo. Serão preconizadas estratégias 

de desenvolvimento de atividades que permitirão a discussão e partilha de ideias, a análise conjunta de 

propostas, onde o trabalho de uns será retificado e perfilhado por outros, e a implementação de trabalho 

colaborativo. 

Durante as sessões presenciais, serão disponibilizados materiais que, pela sua objetividade e pertinência 

de conteúdo, se espera resultem em auxiliares adequados aos fins a que se propõem. Optar-se-á pela 

apresentação de situações exemplificativas, muitas das vezes promovendo o confronto entre o correto e o 

evitável. 

Os trabalhos (instrumentos de avaliação) desenvolvidos na componente autónoma, deverão conciliar a 

prática inicial dos formandos com as “novas” aprendizagens e perspetivas resultantes das sessões 

presenciais e serão alvo de reflexão, nomeadamente ao nível da mudança de concepções e práticas. 

Por último, serão analisados os resultados obtidos pelos alunos e feita a necessária reflexão, 

acompanhada de propostas de correção ao nível quer da elaboração dos instrumentos, quer dos 

critérios. 

Os resultados assim obtidos poderão ser confrontados com outros resultantes da prática docente 

anterior de cada formando.  

 
             

6.2. Calendarização 

6.2.1. Período de realização da acção durante o mesmo ano escolar: 

Entre os meses de Novembro a Maio  
 

6.2.2. Número de sessões previstas por mês: 2    

6.2.3. Número de horas previstas por cada tipo de sessões:  
 

Sessões presenciais conjuntas         17  horas      

                         Sessões de trabalho autónomo         34  horas 

 
     

 

 
 
 
 
 
 

 



 

7. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ESCOLA: 
(Caso de Modalidade de Projecto) (Art. 7º, 2 RJFCP) 

 
Data: ___/___/___               Cargo: ___________________________________________________________ 

 
Assinatura: ________________________________________________________________________________ 
 

 

8.  CONSULTOR CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO OU ESPECIALISTA NA MATÉRIA (Art. 25º-A, 2 c) RJFCP) 
 

Nome: ______________________________________________________________________________ 
 

(Modalidade de Projecto e Circulo de Estudos) delegação de competências do Conselho Científico-Pedagógico da 
Formação Contínua (Art. 37º f) RJFCP) 
 
Sim                      Não                                  N.º de acreditação do consultor                              /        

 

9.  REGIME DE AVALIAÇÃO DOS FORMANDOS 
Para além do cumprimento das disposições legais, a avaliação dos formandos será formalizada numa escala de 1 a 10 
de acordo com as cartas circulares 3/2007 e 1/2008 do CCPFC. Os critérios sobre os quais irá incidir a 
Avaliação/Classificação serão: 
 15% - participação; realização das tarefas nas sessões conjuntas; assiduidade; pontualidade. 
 65% - planificação de actividades e produção de materiais didácticos. Investigação/Aplicação em sala de aula. 

Partilha de resultados. 
 20% - relatório individual de reflexão final.  

 

 

10.  FORMA DE AVALIAÇÃO DA ACÇÃO 

 
Inquérito a distribuir no final da acção aos formandos e formadoras, com garantia de anonimato, para posterior 

análise e avaliação no Órgão de Gestão do Agrupamento de Escolas de Mangualde e na Comissão Pedagógica do 

Centro de Formação.  

 

11. BIBLIOGRAFIA FUNDAMENTAL 

 

 Material a elaborar pelo formador.  

 Documentação e guias disponibilizados no site www.inovar.pt   

 Clarke, J. H. (1990). Patterns of thinking: Integrating learning skills in content teaching.Needham Heights MA: 
Allyn and Bacon.  

 Marzano, R. J., Brandt, R.S., Hughes, C.S., Jones, B. F., Presseisen, B, Z., Rankin, S. C., &Suhor, C. (1988). 
Dimensions of thinking: A framework for curriculum and instruction. AlexandriaVA: Association for Supervision 
and Curriculum Development.  

 Marzano, R. J. (1992). A different kind of classroom: Teaching with dimensions of learning. Alexandria VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development.  

 

     
 
 
 
 
 
 

Data ___/___/___   Assinatura ____________________________________________ 
 

http://www.inovar.pt/

