
                                                                                                                                

 
 

AVISO 3 

Formação de classificadores do 2º Ciclo do Ensino Básico 

Designação da ação 

Avaliar para aprender: a classificação e a avaliação externa das aprendizagens no 2º ciclo do ensino básico. 

Destinatários 

Professores dos grupos de recrutamento 200, 210, 220, 230, 300, 310, 320, 330, 350, 400, 420, 430, 500, 

510, 520. 

Objetivo  

Criação de uma rede estável de professores classificadores das provas de avaliação externa do 2º ciclo do 

ensino básico, 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 cofinanciada pelo POCH; 

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

outros fins; 

 ação de formação destinada a docentes do 2º ciclo do ensino básico em exercício efetivo 

de funções em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas da rede pública;  

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

(CCPFC/ACC-106062/19); 

 ação de formação com a duração de 15 horas, em regime a distância (7 horas em modo 

síncrono e 8 horas em modo assíncrono) na plataforma Moodle do IAVE; 

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

grupos de recrutamento 200, 210, 220, 230, 300, 310, 320, 330, 350, 400, 420, 430, 500, 

510, 520, no âmbito da aplicação do artigo 8º do RJFCP; 

 frequência obrigatória de 2/3 da totalidade das horas de formação, sendo obrigatória a 

presença nas sessões síncronas; 

 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 

 não ter realizado esta ação de formação em anos transatos. 

 

Critérios de seleção 

1º - Ter estado inscrito/a em ação de formação prevista em 2020, entretanto suspensa devido à 

pandemia Covid-19; 

2º - Lecionar a disciplina objeto de avaliação externa;  

3º - Ordem de inscrição e lecionar nas áreas geográficas contempladas pelo POCH (Norte, Centro e 

Alentejo); 

4º - Ordem de inscrição e lecionar fora das áreas geográficas contempladas pelo POCH. 

 

Inscrição na ação de formação 

Inscrições abertas em http://extra.iave.pt/forms/answer?frm=NYnVw-GSSIAZooglitlmwTo0m2EH6hig até 

às 23h59 do dia 07 de fevereiro de 2021. 

 

Após concluído o prazo de inscrição e para efeitos da organização das turmas por áreas geográficas, de 

acordo com as exigências do POCH, proceder-se-á à constituição das mesmas com base nas escolas onde 

lecionam os formandos. 

 

Os candidatos das áreas geográficas não incluídas no POCH (Lisboa e Vale do Tejo, Região Autónoma dos 

Açores e Região Autónoma da Madeira) e os não incluídos no ponto 4 do aviso nº POCH-67-2019 

(docentes de escolas do ensino privado e cooperativo) serão integrados nas turmas no 4º critério. 

 

 

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

 

 

Calendarização Nº de turmas 

Fevereiro, março e abril de 2021 
(15 horas – 7 horas em modo síncrono e 8 horas em modo assíncrono)  
 
As sessões síncronas decorrerão a partir das 18h 
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