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Exmo. Senhor Delegado Escolar

O despacho normativo n.e 3/20L6, de 9 de novembro, divulgado às escolas

através do ofício circular n.s 5.0.0-199/2016, de 1-8 de novembro de 201-6, da Direção

Regional de Educação, regulamenta um novo regime de avaliação e certificação das

aprendizagens desenvolvidas pelos alunos do Ensino Básico. Ao dar cumprimento a

este documento legal, é fundamental que as escolas e os professores repensem as

suas práticas de avaliação.

No sentido de contribuir, através do debate e da reflexão, para uma melhor

compreensão das orientações preconizadas no despacho, bem como sensibilizar os

docentes para as mudanças de atitude e de procedimentos pedagógicos que a sua

operacionalização requer, otimizando aprendizagens e promovendo o sucesso

educativo dos alunos, a Direção Regional de Educação promoverá a ação de formação

"Avaliaçõo paro os oprendizagens: regulamentos, conceitos e próticas".

Assim, procurando garantir o acesso a esta formação de todos os

professores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, a DRE providenciou a

realização de duas turmas integrando professores que lecionam no L.e Ciclo do Ensino

Básico, nas escolas do Concelho de Ribeira Brava (conforme listas em anexo), as

seguintes datas:
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C/C Delegação Escolar da Ribeira Brava

Educação/ensino: oficial X particular

Estabelecimentos de infâ ncia

L.e ciclo X 2.s e 3.s ciclos

Escolas básicas integradas

Ensino secundário

Ensino profissional
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Assunto: Atividade formativa "Avaliação para

as Aprendizagens: regulamentos, conceitos

e práticas."
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- Turma 1: às quintas-feiras, nos dias 2O e 27 de abril, das 09h30 às

13h, e nos dias 04, LL,18,25 e 31 de maio e 08 de junho de 2017, das 09h30 às

L2h30;

- Turma 2: às quintas-feiras, nos dias 20 e 27 de abril, das 1-4h30 às

L8h, e nos dias 04, !L, L8,25 e 3L de maio e 08 de junho de 20L7, das 14h30 às

1_7h30.

Os docentes selecionados e 
.interessados 

em participar na formação

deverão confirmar a sua presença na atividade formativa, acedendo à Plataforma

lnteragircom as suas credenciais de acesso, até ao dia 15 de abril de2OI7.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor Regional

(Marco Paulo mos Gomes)

DFP/LB
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