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Ação de formação “Avaliação – funções e práticas” (2012) 

Formação de classificadores 

Critérios de Avaliação 
 

 Parâmetros Ponderação % 

Componente online 

Assiduidade/Participação  10  

Qualidade da participação 
  - avaliação formativa  
 

  - classificação de respostas a itens 

 
25 

 

15 

Relatório a) 
Critérios formais 
Apreciação crítica 
Formulário da classificação b) 

50 

Classificação Final (total) 100 
 

Avaliação Qualitativa c) Avaliação Quantitativa (escala de 1 a 10 valores) 
Excelente 9,0 a 10,0 
Muito Bom 8,0 a 8,9 
Bom 6,5 a 7,9 
Regular 5,0 a 6,4 
Insuficiente 1,0 a 4,9 
a) A não classificação de provas inviabiliza a atribuição de créditos aos formandos, pelo que, nesse 

caso, nem a elaboração do relatório, por parte dos formandos, nem a sua avaliação, por parte dos 
formadores, serão necessárias. 

b) O preenchimento do formulário é obrigatório. 
c) Cf. o ponto n.º 2 do art.º 46 do ECD (DL n.º 15/2007) 

 
 

Descritores para a classificação 

 
 ASSIDUIDADE AOS TÓPICOS ONLINE (10%) d) 

Níveis  Descritores 

3 Participa de 14 a 15 horas 

2 Participa de 12 a menos de 14 horas 

1 Participa de 10 a menos de 12 horas 

0 Participa menos de 10 horas 

d) Considera-se cumprido o tempo médio previsto para cada tópico quando se constate a realização 
da(s) atividade(s) nele apresentada(s). Para cada um dos oito tópicos, considerou-se um tempo 
médio de realização (consultar a tabela que se segue), embora o tempo real dependa da dinâmica 
de cada formando. 
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Tópico (de acordo com o número mais à esquerda que identifica os tópicos no 
corpo central da página da ação) 

Tempo médio 
(em minutos) 

1. Introdução: leitura da documentação da ação e apresentação dos formandos 40 

2. Funções da avaliação (1) 120 

3. Funções da avaliação (2) 180 

4. O erro na aprendizagem 180 

5. Critérios de avaliação 120 

6. Práticas de avaliação formativa (esclarecimento de dúvidas no fórum) 60 

7. Classificação de respostas a itens de exame 180 

8. Avaliação e encerramento da ação 20 
 
 

 QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO NAS TAREFAS ONLINE (40%) 
 
- Avaliação formativa (25%) e) 

Níveis  Descritores 

5 
Intervenções adequadas às finalidades das tarefas, reveladoras de capacidade para promover 
o debate e de apropriação crítica dos conteúdos envolvidos nas tarefas e/ou presentes nas 
leituras sugeridas  

4 
Intervenções adequadas às finalidades das tarefas, reveladoras de apropriação crítica dos 
conteúdos envolvidos nas tarefas e/ou presentes nas leituras sugeridas  

3 
Intervenções adequadas às finalidades das tarefas, reveladoras de apropriação dos conteúdos 
envolvidos nas tarefas e/ou presentes nas leituras sugeridas  

2 
Intervenções adequadas às finalidades das tarefas, mas reveladoras de pouca apropriação dos 
conteúdos envolvidos nas tarefas e/ou presentes nas leituras sugeridas  

1 Intervenções pouco adequadas às finalidades das tarefas, reveladoras de muitas dificuldades 
na apropriação dos conteúdos envolvidos nas tarefas e/ou presentes nas leituras sugeridas  

0 Intervenções desadequadas às finalidades das tarefas 

 
 

- Classificação de respostas a itens (15%) e) 

Níveis  Descritores 

4 
Intervenções adequadas às finalidades da tarefa, reveladoras de um bom entendimento e de 
uma boa aplicação dos critérios de classificação e de capacidade de convergência na 
concertação da classificação de todas as respostas  

3 
Intervenções adequadas às finalidades da tarefa, reveladoras de um bom entendimento e de 
uma boa aplicação dos critérios de classificação e de capacidade de convergência na 
concertação da classificação da generalidade das respostas  

2 
Intervenções adequadas às finalidades da tarefa, mas reveladoras de algumas dificuldades no 
entendimento e na aplicação dos critérios de classificação, resolvidas com alguma 
capacidade de convergência na concertação da classificação das respostas  

1 
Intervenções adequadas às finalidades da tarefa, mas reveladoras de algumas dificuldades no 
entendimento e na aplicação dos critérios de classificação e de falta de capacidade de 
convergência na concertação da classificação das respostas 

0 Intervenções desadequadas às finalidades da tarefa 

e) Estes parâmetros só serão avaliados se a assiduidade corresponder, pelo menos, ao nível 1 do 
parâmetro “Assiduidade aos tópicos online”. 
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 RELATÓRIO (50%) f) 

Critérios formais 
Extensão: 1000 a 1500 palavras (anexos não incluídos) 
Tipo de letra: Trebuchet MS 11  
Espaçamento: 1,5 

Apreciação crítica 

1. Definição do objeto/plano 
2. Potencialidades/constrangimentos da co e da autoavaliação 
3. Cuidados a ter no questionamento oral 
4. Possíveis constrangimentos/efeitos da atribuição do feedback 

 Tarefa/Item 
 Critérios de avaliação 
 Resposta dada pelo aluno 

5. Autoavaliação (do formando) 
6. Conclusão 

Formulário Informação sobre o processo de classificação de provas de exame de 2012 

f) A enviar ao formador, por correio electrónico, até 14 de setembro, caso o formando tenha 
participado no processo de classificação de provas de exame em 2012. 

 
- Critérios formais (5%)  

Níveis  Descritores 

3 Cumpre os 3 critérios formais definidos 

2 Cumpre apenas 2 dos critérios formais definidos 

1 Cumpre apenas 1 dos critérios formais definidos 

0 Não cumpre nenhum dos critérios formais definidos 

 
 

- Apreciação crítica (35%)  

Níveis Descritores 

5 

O relatório apresenta uma reflexão crítica centrada nos pontos 2, 3 e 4, devidamente 
fundamentada e em que estão explicitados os contributos e/ou os constrangimentos para a 
melhoria da aprendizagem 
OU 
O relatório apresenta uma reflexão crítica centrada em intervenções de sala de aula, 
alternativas às enunciadas na tarefa 5, devidamente explicitadas, desenvolvidas pelos 
formandos, que possam ser consideradas relevantes para a melhoria da aprendizagem 

4  

3 

O relatório apresenta uma reflexão crítica centrada nos pontos 2, 3 e 4, evidenciando uma 
insuficiente fundamentação e/ou explicitação dos contributos e/ou os constrangimentos para 
a melhoria da aprendizagem  
OU 
O relatório apresenta uma reflexão crítica centrada em intervenções de sala de aula, 
alternativas às enunciadas na tarefa 5, explicitadas de forma insuficiente, desenvolvidas pelos 
formandos, que possam ser consideradas relevantes para a melhoria da aprendizagem 

2  

1 

O relatório apresenta uma simples descrição de práticas de avaliação implícitas em apenas 
dois dos pontos 2, 3 ou 4, sem fundamentação e/ou referências explícitas aos possíveis 
contributos e/ou constrangimentos para uma melhoria das aprendizagens 
OU 
O relatório apresenta uma reflexão crítica não sustentada em intervenções de sala de aula 

0 O relatório não cumpre nenhum dos requisitos previstos 
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- Formulário da classificação (10%) 

Níveis  Descritores 

2 Contém toda a informação solicitada nos campos de preenchimento obrigatório, integrando 
um comentário relevante sobre o desenvolvimento do processo de classificação 

1 

Contém apenas a informação solicitada nos campos de preenchimento obrigatório 
 

NOTA: Deverá ser atribuído este nível, caso seja apresentado, para além da informação 
solicitada nos campos de preenchimento obrigatório, um comentário pouco relevante ou 
irrelevante sobre o desenvolvimento do processo de classificação 

0 Não apresenta o formulário 
 
 
 
 


