
 
 
 

 

 
 

FICHA CURSO DE FORMAÇÃO 

 
Designação do Curso 

Avaliação e Comunicação em Contexto de Sala de Aula e no Ensino à Distância 

Área de Formação CNAEF  Duração 

140 - Formação de professores/formadores e ciências da educação   12 horas 

Formador(es) 

António Guerreiro 

Competências e resultados de aprendizagem dos formandos (Objetivos) 

Aprofundar conhecimentos sobre avaliação e comunicação na sala de aula e em contextos virtuais. 
Proporcionar reflexão e questionamento sobre as práticas de avaliação e de comunicação no 
contexto da sala de aula e do ensino à distância.  
Revelar capacidade para conceber uma planificação de aula que conjugue tarefas desafiantes, 
comunicação com interação social e avaliação da e para a aprendizagem.  
Proporcionar momentos de trabalho colaborativo entre os professores do ensino superior com vista 
à investigação sobre as práticas de avaliação e de comunicação em sala de aula e no ensino à 
distância. 
 

Conteúdos Programáticos: 

As tarefas como alicerce da aprendizagem em contexto de sala de aula e no ensino à distância.  
Os processos de avaliação da e para a aprendizagem em contexto de sala de aula e no ensino à 
distância.  
A comunicação como processo de interação social entre os alunos e entre estes e o professor em 
contexto de sala de aula e no ensino à distância.  
A metodologia de estudo da aula como estratégia para a colaboração entre professores. 
 

Perfil dos Destinatários 

Pessoal docente da Universidade do Algarve 

Modalidades e metodologias formativas  
Metodologias de avaliação dos 
formandos 

O curso será realizado de forma presencial (4 horas: 2 
(início) + 2 (final)) e remota (8 horas: 4 sessões intermédias 
de 2 horas), utilizando a plataforma Zoom, pretendendo-se 
uma participação ativa por parte dos formandos, numa 
lógica de investigação das práticas de avaliação e 
comunicação em sala de aula e no ensino à distância. 
 

 

Reflexão individual sobre o impacto 
da formação no conhecimento 
profissional do formando. 
 



 
 
 

 

Metodologia de avaliação dos resultados do curso 

No final da formação será realizado um questionário comum para avaliação de todos os cursos - 
Modelo da UAlg (GCP) 
 

 


