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Ação de Formação de Curta Duração 
 
 

“A Dimensão Pedagógica da Avaliação – do conceito à prática” 

 
 
Destinatários: Professores dos 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico do Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme 

Correia de Carvalho – Seia. 

Modalidade: Ação de Curta Duração (relevante para avaliação do desempenho e progressão na carreira) 

Total de horas: 3 horas 

Formadores: Eusébio André Machado (Coordenador Nacional do Projeto MAIA) e Joaquim Picado (membro 

da Equipa Central do Projeto MAIA), com a participação do Representante para a AFC António João Borges 

Nunes 

Local de realização: CISE (Centro de Interpretação da Serra da Estrela) 

Calendarização: 11 de janeiro de 2023 

Período de inscrição: Até às 17H30 do dia 06/01/2023 

Processo de inscrição: Os docentes que já estão registados na plataforma CFAE 360, deverão iniciar 

sessão e fazer a sua inscrição na ação. Os docentes que ainda não estão registados na referida plataforma, 

deverão proceder ao seu registo, de acordo com este Guião e, de seguida, iniciar sessão e fazer a sua 

inscrição na ação.  

 

Critérios de Seleção de Formandos:  
 

1º Ordem de registo da inscrição. 

 
NOTAS: 

1 - N.º máximo de formandos a selecionar: 120 (cento e vinte); 
2 - Em momento anterior ao início da formação os candidatos selecionados receberão uma comunicação do CFAE a informar 
da sua seleção para a frequência da ação. 
3 - A inscrição na formação pressupõe a aceitação de que, para efeitos dos procedimentos relacionados com a formação, será 
prioritariamente notificado(a) através de correio eletrónico. 

 
 

Data de comunicação dos candidatos selecionados: 08/01/2023 
 
 

Cronograma 
 

Local Data Horário 

CISE 

 (Centro de Interpretação da Serra 

da Estrela em Seia) 

11/01/2023 15H45 – 18H45 
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