
                                                                                                                                

 
 

AVISO 1 

Formação de classificadores na definição de processos conducentes à realização e classificação 

eletrónica em provas de avaliação externa em ambiente digital (Algarve) 

 

Designação da ação 

Avaliar para aprender: formação de classificadores na definição de processos conducentes à realização e 
classificação eletrónica em provas de avaliação externa em ambiente digital. 
 

Destinatários 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário. 

Objetivo  

Criação de uma rede estável de professores classificadores no âmbito da utilização de plataformas de 

avaliação eletrónica em provas de avaliação externa em ambiente digital, procurando, assim, contribuir 

para uma maior convergência de procedimentos por forma a assegurar a qualidade da classificação e os 

princípios de equidade e de justiça essenciais na validação dos resultados da avaliação. 

Informações relevantes 

 ação de formação cofinanciada pelo CRESC ALGARVE 2020; 

 gravação das sessões síncronas para efeito de auditorias, nunca sendo utilizadas para 

outros fins; 

 ação de formação destinada a docentes dos ensinos básico e secundário em exercício 

efetivo de funções;  

 ação de formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua 

(CCPFC/ACC-111398/21); 

 ação de formação com a duração de 50 horas, em regime a distância (25 horas em modo 

síncrono e 25 horas em modo assíncrono) nas plataformas ZOOM e Moodle do IAVE; 

 ação de formação que releva para efeitos de progressão na carreira de professores dos 

ensinos básico e secundário, no âmbito da aplicação do artigo 8º do RJFCP e artigo 9º no 

âmbito da aplicação do Despacho n.º 2053/2021, de 24 de fevereiro de 2021; 

 frequência mínima de 2/3 do número total de horas que constituem a ação de formação; 

 participação mínima de 2/3 do número de horas da modalidade de trabalho síncrono da 

ação; 

 preenchimento obrigatório do contrato de formação, na plataforma Moodle do IAVE, após 

o início da ação; 

 certificação dos 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 

 

Requisito essencial 

 docentes dos ensinos básico e secundário em exercício efetivo de funções. 

 

Critérios de seleção 

1º - Ordem de inscrição e lecionar no ensino público na área geográfica da turma de formação 

(Algarve); 

2º - Ordem de inscrição e lecionar no ensino público fora da área geográfica da turma de formação; 

3º - Ordem de inscrição dos professores do ensino privado e cooperativo. 

 

Inscrição na ação de formação 

Inscrições abertas em http://extra.iave.pt/forms/answer?frm=g5iLU_BSDlMryEqE3isQTErRM4QKH0Vh até 

às 23h59 do dia 21 de fevereiro de 2022. 

Para abertura de cada turma é necessário que mais de 50% dos formandos sejam selecionados pelo 1.º 

critério de seleção. 

 

 

Para mais informações, contacte o IAVE através do endereço eletrónico dsfsgeral@iave.pt. 

 

 

 

 

 

 

Calendarização Nº de turmas 

Fevereiro, março e abril de 2022 
 
As sessões síncronas decorrerão a partir das 16h30 
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