
 
 

AVISO 15 

“Formação de supervisores da prova de Expressões Físico-Motoras do 1º 
ciclo do ensino básico” 

 
Título da ação de formação 
Avaliar para aprender: a supervisão e a avaliação externa das aprendizagens no 1º ciclo do 
ensino básico nas áreas das Expressões Artísticas e Físico-Motoras  

Público-alvo  
― Professores do 1º ciclo (grupo de recrutamento 110) 
― Professores do 2º ciclo (grupo de recrutamento 260)  
― Professores do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário (grupo de recrutamento 

620) 

Objetivo  
Formação de uma rede estável de professores supervisores de provas de avaliação externa do 
1º ciclo do ensino básico, na área das Expressões Físico-Motoras, no sentido de assegurar a 
qualidade da classificação e os princípios de equidade e de justiça essenciais na validação dos 
resultados da avaliação, utilizando plataformas digitais.  

Informações relevantes  
― Abertura de 2 turmas (60 formandos) 
― Ação de formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua, 

com a duração de 25 horas (12h presenciais em dois dias consecutivos e 13h a distância)  
― A formação decorrerá, previsivelmente, na 2ª quinzena de março de 2017 
― Presença obrigatória nas duas sessões presenciais (12 horas) da ação de formação  
― Atribuição de 1 crédito e de um certificado comprovativo como resultado da conclusão 

com aproveitamento da ação de formação  
― Pagamento das ajudas de custo e das deslocações nos termos da lei 

Requisitos essenciais 
Estar disponível para exercer a função de supervisor, garantindo, com qualidade técnica e 
científica, o cumprimento das normas estabelecidas para o processo de supervisão das provas 
de avaliação externa de Expressões Físico-Motoras, proporcionando um ambiente de trabalho 
cooperativo e garantindo a fiabilidade do processo de classificação. 

Inscrição na ação de formação  
Inscreva-se em http://moodle-iave.fccn.pt/login/index.php, até ao dia 6 de março de 2017, 

utilizando as seguintes credenciais de acesso:  

Nome de utilizador: candidato  
Senha: supervisor2017 

NOTA: Não deverá entrar com um nome de utilizador e senha diferentes dos indicados.  

Critérios de seleção  
― Experiência em coadjuvação ou supervisão das práticas no 1º ciclo, na área das Expressões 

Físico-Motoras 
― Acreditação como formador/a pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua 

(CCPFC) na área/domínio de Expressões Físico-Motoras ou de Educação Física 
― No caso dos professores do 1º ciclo (grupo de recrutamento 110), será dada preferência 

aos que têm variante de Educação Física 
― Distribuição geográfica dos candidatos tendo em conta a localização das respetivas escolas 

de acordo com as NUTS III 

 
Para mais informações, contactar o IAVE, I.P., através do endereço: supervisao2@iave.pt 
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