
Conteúdos  da ação 

1ª Reunião de trabalho 
Microrrede de Escolas do CFFH  

Avaliação de e para as aprendizagens: as duas 

culturas de avaliação 

Dimensões das práticas de avaliação formativa: 

 objetivos de aprendizagem e critérios de 

avaliação; 

 Feedback; 

 Diálogo  e envolvimento dos alunos; 

 Auto e coavaliação; 

 Integração de  instrumentos (digitais e ana-

lógicos) 

Dispositivo de formação: investigação-ação cola-

borativa/comunidade de prática 

                19  de junho de 2019 
                  15:00 às 18:00  

ES Francisco de Holanda  

O Porquê da Ação? 

As práticas de avaliação assumem um papel cen-

tral, crítico e, em muitos sentidos, determinante: a 

avaliação é, ao mesmo tempo, o mais poderoso 

instrumento de equidade e de injustiça, de inclusão 

e de exclusão, de mobilidade social e de 

“reprodução" (Eusébio Machado). Há uma nature-

za eminentemente humana no ato de avaliar – dis-

cernir qualidade é um comportamento humano. 

 Neste âmbito e no seguimento da ação “Refletir 

para avaliar”, pretende-se constituir um grupo de 

trabalho colaborativo envolvendo elementos de 

todos os agrupamentos com o objetivo de criar 

uma “rede colaborativa” com vista à partilha e re-

flexão de práticas avaliativas de modo a potenciar 

sinergias para inovar/transformar as práticas de 

avaliação na sala de aula. 

Esta sessão tem como finalidade traçar estratégias 

conjuntas visando a operacionalização da referida 

“rede de trabalho”. 

Data  de Realização:/Local Avaliação para as aprendizagens /

avaliação formativa 

Reconhecimento: 

A ação preenche os requisitos para ser reconhecida 

como ACD, nos termos do Despacho 5741/2015, de 

29 de maio. 

Nota: será criada na plataforma CIRCOS do CFFH uma 

área reservada para partilha de materiais e práticas e 

um fórum para troca de experiências 

Equipa Formadora  

Eusébio Machado — Universidade Portucalense 

Fernanda Macedo — Formadora interna do CFFH 

Francisco Assis — Formador interno do CFFH 

Rosa Faria — Formadora interna do CFFH 

Rosa Ribeiro — Formadora interna do CFFH 


