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Ficha da Acção

Designação Avaliação como instrumento para o sucesso em Matemática

Região de Educação Área de Formação A B C D

Classificação Formação Contínua Modalidade Curso de Formação

Cód. Área C05 Descrição Didácticas Específicas (Matemática),

Cód. Dest. 99 Descrição Professores dos Grupos 230 e 500

Dest. 50% 99 Descrição Professores dos Grupos 230 e 500

Reg. de acreditação (ant.) CCPFC/ACC-87123/16

Formadores

Formadores com certificado de registo

B.I. 1781860 Nome MARIA AUGUSTA FARIA FERREIRA NEVES Reg. Acr. CCPFC/RFO-02569/97

Componentes do programa Todos os conteúdos da ação de formação Nº de horas 15

Formadores sem certificado de registo

Duração
Nº Total de horas 15    Nº de Créditos 0.6

Anexo A

A preencher nas modalidade de Curso, Módulo, DSES e Seminário

Razões justificativas da acção e a sua inserção no plano de actividades da entidade proponente
De acordo com o dicionário da Língua Portuguesa, avaliação consiste em “determinar o valor de” através de um
processo de apreciação, análise das características observáveis em pessoas, objetos, factos ou fenómenos.
A avaliação deve ser feita de modo que contemple o indivíduo como um todo e não seja algo pontual e exclusivo.
Avaliar não pode consistir somente em aplicar testes ou provas e dar notas, avaliar vai muito além. A avaliação para
uma aprendizagem significativa deve fazer parte da rotina da sala de aula, sendo utilizada de forma contínua como um
dos aspetos complementares.
A avaliação da aprendizagem deve ocorrer de forma contínua e progressiva, para compreender as dificuldades de
assimilação dos conteúdos por parte dos alunos. A avaliação exige por isso uma observação sistemática dos alunos,
para saber se eles estão a aprender como estão a aprender e em que condições ou atividades eles encontram maior
ou menor dificuldade. Como tal, é necessário salientar a importância da prática avaliativa continua, pois, somente
assim, o professor será capaz de fazer um acompanhamento do desempenho do aluno no processo de aprendizagem,
o que favorecerá uma aprendizagem mais significativa por parte do aluno.
Este trabalho exige do professor a elaboração de instrumentos adequados para avaliar o desempenho do estudante,
como por exemplo, questões-aula, minitestes, testes e trabalhos de grupo, motivando assim no estudante um estudo
contínuo, uma maior dedicação e investimento na busca de melhores resultados.
Como consequência desta reflexão, além de retomar aspetos da ação que merecem ser revistos, reorientados e
dimensionados em função do processo de aprendizagem (individual ou coletiva) dos alunos, pretende-se construir
novos instrumentos para o trabalho do dia-a-dia do professor.
O processo de avaliação não é o fim de todo o processo, mas o começo de tudo.

Objectivos a atingir
• Considerar a avaliação como elemento integrante da prática pedagógica.
• Verificar se o processo de ensino-aprendizagem está a ocorrer de acordo com os objetivos definidos e as práticas
pedagógicas desenvolvidas nos diferentes domínios da Matemática do 2.º Ciclo:
1. Números e operações
2. Álgebra
3. Geometria e medida
4. Organização e tratamento de dados
• Construção de atividades para a prática letiva.
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Processo

Data de recepção 07-09-2016 Nº processo 93396 Registo de acreditação CCPFC/ACC-87123/16

Data do despacho 26-09-2016 Nº oficio 5884 Data de validade 31-05-2019

Estado do Processo C/ Aditamento - pedido deferido com alteração de certificado

Conteúdos da acção
- Introdução – 30 min
- Conceito de avaliação –1h
- Tipos de avaliação – 3h30min
- Instrumentos de avaliação – 3h30min
- Construção de atividades para a prática letiva – 4h
- Apresentação e debate sobre as atividades desenvolvidas –2h30min

Metodologias de realização da acção
Os diferentes temas serão expostos em aulas teórico-práticas.
Serão apresentados diversos exemplos práticos, dando aos formandos a possibilidade de completar o trabalho com o
seu contributo pessoal.

Regime de avaliação dos formandos
Os formandos serão avaliados através da apresentação de trabalho que deverá conter um exemplo de cada um
instrumento de avaliação.
O resultado final da avaliação final será expressa através das seguintes menções qualitativas:
«Excelente»
«Muito Bom»
«Bom»
«Regular»
«Insuficiente»

Forma de avaliação da acção

Bibliografia fundamental

CCPFC - Gestão de Processos http://www.e-processos.ccpfc.uminho.pt/p2_acc_desp/imprimir.php?c...

2 de 2 28-03-2017 17:06


