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WORKSHOP
AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS NO CONTEXTO DA FLEXIBILIDADE CURRICULAR
Workshop certificado como ação de formação de curta duração. Desp. nº 5741/2015, de 29 de Maio

DATA DE REALIZAÇÃO / HORÁRIO / DURAÇÃO / LOCAL
22/11/2018

I das 18h:00m às 21h:00m

I 3 horas de formação I

Escola Secundária Gil Eanes - Lagos

DESTINATÁRIOS DA AÇÃO
Professores de todos os níveis de ensino. Prioridade aos docentes dos 1.º, 5.º, 7.º e 10.º anos
JUSTIFICAÇÃO DA AÇÃO
As Aprendizagens Essenciais, o Perfil do Aluno à saída da escolaridade obrigatória, o Decreto-Lei n.º 54/2018 e o Decreto-Lei
n.º 55/2018 focam o ensino e a aprendizagem num conjunto de competências curriculares, valorativas e instrumentais que
urge adequar à prática letiva e avaliativa. A presente Ação de Curta Duração pretende dar contributos no esclarecimento
teórico e prático da relação das diferentes modalidades de avaliação com os novos normativos em vigor.

OBJETIVOS
- Reconhecer relações teóricas e práticas entre diferentes modalidades avaliativas e as Aprendizagens Essenciais.
- Reconhecer relações teóricas e práticas entre diferentes modalidades avaliativas e o Perfil do Aluno.
- Reconhecer relações teóricas e práticas entre modalidades de monitorização e o Decreto Lei n.º 54/2018.
- Reconhecer relações teóricas e práticas entre modalidades de monitorização/avaliação e o Decreto Lei n.º 55/2018.

CONTEÚDOS
1. O Decreto-lei n.º 55/2018 e os conceitos de monitorização e avaliação.
2. O Decreto-lei n.º 54/2018 e os conceitos de monitorização e avaliação.
3. As Aprendizagens Essenciais e a avaliação de competências.
4. O Perfil dos Alunos e os desafios curriculares.
5. A Educação para a Cidadania: oportunidade perdida?

METODOLOGIA
Componente teórica com base na seguinte estratégia:
- Debate sobre o Decreto-lei n.º 55/2018 e conceitos de monitorização e avaliação
- Debate sobre o Decreto-lei n.º 54/2018 e conceitos de monitorização e avaliação
- Reflexão sobre: Aprendizagens Essências e Perfil dos Alunos: que processos de avaliação convocar?
- Reflexão sobre: Flexibilidade Curricular e os desafios na conceção de instrumentos de avaliação.
- Reflexão e debate sobre a Educação para a Cidadania: uma disciplina ou uma área de convergência multidisciplinar?
Componente prática com base na seguinte metodologia:
- Análise dos instrumentos de avaliação usados e sua comparação com as competências específicas de cada disciplina e o
perfil do aluno.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO E DOS FORMANDOS
A ação será avaliada mediante um questionário online, obrigatório, a preencher pelos formandos.
Os participantes procedem a uma breve reflexão escrita online sobre a formação desenvolvida e a sua
importância no seu desenvolvimento pessoal e profissional (obrigatória).

INSCRIÇÕES ONLINE
Inscrições online até 20 NOV 2018 no seguinte link: https://goo.gl/forms/Eipik0b9ejXcvCe32
Centro de Formação Dr. Rui Grácio  Sede: Escola Secundária Júlio Dantas, Largo Prof. Egas Moniz, 8600–904
Lagos  Tel. +351 282 77 09 97  e-mail: centroruigracio@esjd.pt  URL: http://centroruigracio.esjd.pt/
 Facebook: https://www.facebook.com/CFAERuiGracio

