
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão  em torno da avaliação  
com o Professor  Doutor  

Domingos Fernandes  

 

 

 

 

 

Círculos de investigação/ação 

1ª sessão  

 
Sessão a distância 

 
Avaliação Pedagógica I 

Avaliar para aprender e para ensinar  

 

Comunidades de aprendizagem  
para uma cultura  

de avaliação formativa 

13 de Novembro  de  2020 
 

Horário 

17:00- 20:00 

  

 

A avaliação pedagógica tem as-

sumido uma centralidade inegá-

vel nas políticas educativas e 

curriculares enquanto pilar da 

melhoria da qualidade do ensino 

e da aprendizagem.  

Percebendo-se a sua pertinência, 

e de forma a dar continuidade a 

um trabalho iniciado no âmbito 

do Projeto MAIA, foram criadas 

comunidades de aprendizagem  

no CFFH que se assumem como 

um espaço de partilha de sabe-

res e que servem de motor para 

uma transformação posterior das 

práticas de avaliação formativa, 

nas escolas associadas.  

 
Fundamentação  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatários 
 

Educadores e professores do en-

sino básico e secundário das es-

colas associadas ao CFFH 
 

 

 

Duração  
 

3 horas 
 

     

 

 

Organização   
 

 

 

 

 

 

 

Equipa  Interna do CFFH 

A promoção de uma cultura de Esco-

la colaborativa e o incremento de 

práticas transformadoras são desafi-

os que na atualidade se colocam às 

Escolas. A ação colaborativa estraté-

gica em rede permite investigar e 

organizar ambientes de aprendiza-

gem orientados para o sucesso e pa-

ra o desenvolvimento de competên-

cias transversais através da identifi-

cação e caracterização de indicado-

res e experiências práticas, em con-

textos educativos e formativos.  

Com base neste entendimento e, de-

fendendo que os professores se de-

vem assumir como interlocutores 

qualificados, decidiu-se constituir es-

ta comunidade de aprendizagem pa-

ra uma cultura de avaliação formati-

va. O seu principal propósito é con-

tribuir para transformar e melhorar 

as práticas de avaliação e de ensino 

nas escolas associadas ao CFFH ten-

do como foco o interesse e a melho-

ria das aprendizagens dos alunos. 

 
 
 Fundamentação das Práticas de 

Avaliação Pedagógica . 

 

 Lógica e pressupostos de uma ava-

liação por critérios: 

 

          - Critérios de avaliação  

 

         - Critérios de classificação  

 

 Caminhos para a definição de cri-
térios de avaliação 

 

 Partilha/ debate /reflexão sobre as 

práticas adotadas nos seus contex-

tos educativos, relativas  a avalia-

ção Pedagógica. 

Ação com requisitos para ser reconhecida 
como ACD, nos termos do Despacho 

5741/2015, de 29 de maio  

 
Conteúdos  

O que nos move : 
 

Transformar práticas avaliativas 

 

 
Considerações  


