AVISO 2
Designação da ação
Avaliar para aprender: formação de classificadores em critérios e procedimentos de avaliação da expressão
oral nas línguas estrangeiras.
Destinatários
Professores dos grupos de recrutamento 300, 320, 330, 340 e 350.
Objetivo
Esta ação de formação pretende consolidar competências e conhecimentos no âmbito da avaliação da
expressão oral em contexto de avaliação externa dos exames finais nacionais de línguas estrangeiras
(Alemão, Espanhol, Francês e Inglês), procurando, assim, contribuir para o aumento da fiabilidade da
classificação e para a promoção dos princípios de equidade e de justiça essenciais à validação dos resultados
da avaliação.
Informações relevantes


ação de formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua
(CCPFC/ACC-100308/18);



duração: 15 horas, em regime de b-learning: 7 horas presenciais (1 dia) e 8 horas a distância;



para efeitos de aplicação do artigo 9º do RJFCP (dimensão científica e pedagógica), esta ação releva
para efeitos de progressão na carreira de professores dos grupos 300, 320, 330, 340 e 350;



frequência obrigatória de 2/3 da totalidade das horas de formação;



prevê-se a candidatura desta ação de formação ao POCH;



preenchimento obrigatório da ficha de inscrição e do contrato de formação, na plataforma Moodle
do IAVE, após o início da ação;




entrega de um certificado aos professores que concluírem a ação com aproveitamento;
no caso de não haver número suficiente de inscrições, o IAVE reserva-se o direito de cancelar ou
adiar a formação.

Calendarização da formação/Localidade da formação
Calendarização
De 23 de abril a 4 de maio de 2019
Sessões presenciais: 27 de abril (9h30-13h00|14h30-18h00)

Localidade
Lisboa
Porto

Nº de turmas
5
5

Requisitos essenciais


não ter realizado esta ação de formação em 2018*;



estar a lecionar, no presente ano letivo, pelo menos uma das disciplinas de língua estrangeira no 3º
ciclo do ensino básico ou no ensino secundário.

Critério de seleção


ordem de inscrição.

Inscrição na ação de formação
Inscreva-se em http://extra.iave.pt/forms/answer?frm=wymwq7njmulchu_3tjpg447m5Xsj2vFz, até às 23h55
do dia 14 de abril de 2019.
Para mais informações, contacte o IAVE através do endereço eletrónico dsfsgeral@iave.pt.
* Não serão selecionados para realizar a ação de formação candidatos que a tenham frequentado com aproveitamento
em 2018, no âmbito de qualquer uma das línguas estrangeiras.

