AVISO – 1-A/2018 (inscrição: alargamento de prazo)
Designação da ação
Avaliar para aprender: formação de classificadores em plataformas de avaliação eletrónica
Destinatários
Professores dos grupos de recrutamento 110, 200, 210, 220, 230, 300 e 500
Objetivo
Esta ação de formação pretende divulgar estratégias e ferramentas inovadoras no domínio da avaliação das
aprendizagens através da utilização de plataformas digitais, visando uma maior convergência de
procedimentos, procurando, assim, contribuir para a qualidade da classificação de provas 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-100479/18);



duração: 15 horas, sendo 7 horas presenciais (1 dia) e 8 horas a distância;



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



distribuição dos formandos pelos locais de realização consoante a proximidade à escola onde
lecionam (com exceção de situações devidamente fundamentadas);



ação de formação cofinanciada pelo Programa Operacional Competitividade e Internacionalização
(COMPETE 2020);



reembolso das ajudas de custo e das despesas de transporte, contabilizadas a partir da escola onde
lecionam, nos termos da lei;



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



entrega de um certificado aos professores que concluam a ação com aproveitamento.

Calendarização da formação
Data de realização

Locais de realização

Maio de 2018

Porto, Coimbra, Lisboa, Évora, Portimão

Requisito essencial


estar a lecionar no ano letivo 2017/18

Critérios de seleção: prioridades
1.ª − ter sido indicado como classificador ao Júri Nacional de Exames (JNE);
2.ª − ordem de inscrição.
Inscrição na ação de formação
Inscrição na plataforma Moodle do IAVE, http://moodle-iave.fccn.pt/course/view.php?id=1211, até ao dia
18 de abril de 2018, utilizando as seguintes credenciais de acesso:
― Nome de utilizador: classificador2018
― Senha: classificador2018
Para mais informações, contactar o IAVE através do endereço eletrónico dsfsgeral@iave.pt.

