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AVALIAÇÃO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO 

 

Acção de Formação “ Práticas Inclusivas nas Necessidades Educativas Especiais de 

Carácter Permanente”, CCPFC/ACC-65942/11 

 

1. Regime de assiduidade  

De acordo com o n.º2 do artigo 13.º do RJFC, “não podem ser objecto de certificação as 

acções das quais a participação do formando não tenha correspondido ao número de 

horas mínimo definido no respectivo regulamento, a presença em 2/3 do número de horas 

de duração da acção, sendo condição imprescindível para o formando poder ser 

certificado. 

2.  Escala de Avaliação quantitativa. A todas as acções deformação contínua é atribuída 

uma classificação quantitativa na escala e 1 a 10 valores. Considera-se classificação 

positiva, toda e qualquer avaliação igual ou superior a 5 valores, implicando atribuição de 

créditos de formação. As avaliações inferiores a 5, implicam a menção de Insuficiente, 

não sendo atribuída qualquer creditação. 

3. Referencial da escala de avaliação: Excelente (de 9 a 10 valores); Muito Bom (de 8 a 

8,9 valores); Bom (de 6,5 a 7,9 valores); Regular (de 5 a 6,4 valores); Insuficiente (de 1 

a 4,9 valores). 

4. Indicadores e respectiva ponderação nas diversas modalidades na Avaliação 

quantitativa: 

Assiduidade – 10%; Participação/Trabalho desenvolvido ao longo da acção – 40%; 

Reflexão crítica/Relatório Final – 50 %. 

5. Modelo possível (a titulo indicativo), da Reflexão crítica/Relatório final: - Introdução 

(Entre outros, clarificação dos motivos que levaram à frequência da acção; …); - 

Percurso formativo (descrição sumária do trabalho desenvolvido nas sessões de 

formação; metodologias usadas; síntese do trabalho realizado;…); - Materiais 

produzidos/Mudança de práticas (descrição do produto final; reflexão sobre a 

produção de materiais/mudança de práticas e a sua experimentação em contexto de aula; 

impacto da acção na prática pedagógica e na formação pessoal;…); - Conclusão 

(apreciação global da acção – calendarização; relevância dos conteúdos; desempenho do 

formador -; reflexões; criticas; sugestões. 

6. O Relatório/Reflexão crítica terá de ser submetido no Portal do CFAE (www.cfaecentro-

oeste.pt/  em Apoio a Formandos/Envio de Relatório, até, impreterivelmente, ao dia 10 de 

Julho de 2011. 

7. O respectivo certificado estará disponível a partir do dia 25 de Julho de 2011. 
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