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Ação em modalidade de Curta Duração
Nos termos do Decreto-Lei n.º 22/2014, de 11 de fevereiro, nos seus artigos 6.º, 7.º e 19.º, e tendo em conta o Decreto-Lei n.º 127/2015, de 7 de julho, e o Despacho n.º 5741/2015, de 29 de maio, a modalidade de
formação contínua de curta duração abrange as ações, com a duração de 3 a 6 horas, aprovadas, reconhecidas e certificadas pelo CFAE, de acordo com o definido no seu regulamento interno, podendo ser usadas
pelos docentes até ao limite máximo de um quinto do total de horas de formação obrigatória no respetivo escalão ou ciclo avaliativo.

1– DESIGNAÇÃO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO:

Sensibilização ao Projeto MAIA - Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica
2– N.º HORAS (3 a 6):

6 horas

3– BREVE FUNDAMENTAÇÃO (com base nas necessidades identificadas ou nos objetivos a atingir):
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. Foi com este objetivo que o Ministério da Educação decidiu
avançar com o Projeto MAIA, coordenado pelo Professor Domingos Fernandes,
cujo propósito mais fundamental é contribuir para melhorar os processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação pedagógica e, desta forma,
desenvolver as ações que se impõem para que os alunos aprendam mais e melhor, com mais compreensão e com mais profundidade.
A realização desta Ação de Curta Duração tem, pois, como principal fundamento a sensibilização/mobilização dos professores dos agrupamentos
de escolas proponentes para a adesão ao Projeto MAIA, com o qual se pretende capacitar e apoiar os docentes para a construção dos recursos
inovadores necessários e ajustados aos seus contextos educativos específicos.

4– DESTINATÁRIOS

Educadores de Infância, Professores dos Ensinos Básico e Secundário e Professores de Educação Especial
5– CONTEÚDOS e/ou OBJETIVOS (discriminar de modo articulado os tópicos concretos que serão abordados):

1. Objetivos, organização e relevância do Projeto MAIA;
2. Natureza e fundamentos da avaliação;
3. Processos de avaliação pedagógica:
3.1. Práticas de avaliação pedagógica (formativa e sumativa);
3.2. Feedback: natureza, distribuição e utilização pelos alunos e professores;
3.3. Aprendizagens Essenciais, critérios de avaliação, descrição de níveis de desempenho e Standards;
3.4. Processos de recolha de informação.
6- PROPONENTES:

Agrupamento de Escolas de Trancoso, em articulação com o CFAE Guarda-1

7– FORMADORA

Mestre Helena Maria Daniel de Melo Carvalho
8- LOCAL / DATA / HORÁRIO:
Local
Escola Secundária/3 Gonçalo Anes Bandarra - Trancoso

Data
Turma 1

Turma 2

08/09/2021

10/09/2021

Horário
09H00 – 12H00 e 14H00 – 17H00
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