
 

Designação da acção de melhoria 
(ANEXO 5) 

Avaliação dos alunos 
 

Dirigente responsável Coordenador Equipa Operacional 

Directora 
 

Conselho Pedagógico 
Secção de Formação 

Directora 
Secção de Formação 
Coordenadores de ano e grupo 
de recrutamento 
Centro de Formação Dr. Rui 
Grácio  

Partes interessadas 

Docentes 

Descrição da acção de melhoria 

Os docentes do agrupamento terão no ano lectivo 2016/2017 uma formação, previsivelmente 
uma oficina, sobre avaliação de alunos. Esta acção destina-se em primeiro lugar aos 
coordenadores de grupo de recrutamento a quem competirá a disseminação da formação. 
Também com o documento aprovado para a implementação da articulação horizontal 
comtempla a obrigatoriedade da utilização da avaliação diagnostica, da formativa e da 
sumativa. 

Objectivo(s) da acção de melhoria 

Proporcionar aos docentes uma formação, preferencialmente sob a forma de oficina em que 
em situação de contexto possam produzir e aplicar instrumentos de avaliação diversificados e 
como grupo criem uma dinâmica geradora da utilização de todas as modalidades de 
avaliação. 

Actividades a realizar 

Oficina de Formação. 

Resultados a alcançar 

Reforçar a importância das diferentes modalidades de avaliação 
Cumprir no mínimo o estipulado no documento da articulação curricular – articulação 
horizontal: aplicação de um instrumento de avaliação diagnóstica comum por ano e disciplina , 
criação de uma matriz comum por ano / disciplina para a construção de instrumentos de 
avaliação; decisão do grupo dos instrumentos de avaliação formativa e momentos de 
aplicação privilegiada; construção partilhada de, pelo menos dois instrumentos de avaliação 
sumativa, por ano escolar, em períodos diferentes. 

Indicadores: 

Grau de cumprimento dos resultados 

Ponto de partida: 
Fracas evidências da utilização da avaliação 
formativa. 
Problemas resultantes de uma articulação 
curricular insipiente. 

Ponto de chegada: 
Utilização da instrumentos avaliação 
diagnostica, da formativa e da sumativa. 

Constrangimentos Previstos Data de início 

Dificuldade em articular os horários para as 
reuniões de trabalho  

  
2016/2017 

Recursos humanos Data de conclusão 

Docentes  
Formador / a no âmbito de acção de 
capacitação – “ Avaliação de alunos” 

2016/2017 

Revisão e avaliação da ação (mecanismos e datas) 

 
Avaliação da acção- final 


