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Avaliação das aprendizagens
Opção por uma metodologia de avaliação essencialmente contínua, 
recorrendo a tarefas de pequeno grupo e individuais, assentes na 
produção de documentos descrevendo processos e resultados, sua 
análise e discussão. 

Coordenação: Doutor Leandro S. Almeida
Formadores: Doutor Leandro S. Almeida, Doutora Susana Caires e 
Doutora Joana Casanova
Duração: 30 horas
Candidaturas: 19 de maio a 04 de junho de 2021

Destinatários
Estudantes de mestrado e de doutoramento, bem como docentes, 
investigadores e pós-doutorandos da área da Educação/Ciências da 
Educação, e áreas afins, com interesses ou necessidades de formação no 
campo da avaliação psicoeducacional (instrumentos).
Condições de acesso: alguns conhecimentos básicos de estatística.

Funcionamento: Sexta - Sábado
18 e 25 de junho (14h00 às 19h00)
19 e 26 de junho (09h00 às 13h00)
02 e 09 de julho (14h00 às 19h00)
03 de julho (09h00 às 12h00)

Vagas: 15
Valor: Vínculo à UMinho: 120€  |  Outros:150€

Local de Funcionamento: Instituto de Educação da UMinho - Campus 
de Gualtar - Braga 
Inscrição: https://forms.gle/XdQaMfjSoGumdTtx9

Objetivos do Curso
- Identificar as fases de construção, adaptação e validação de instrumen-
tos de avaliação psicoeducativa;
- Tipificar instrumentos voltados para comportamentos, para contextos e 
para constructos nos seus processos de construção e validação;
- Compreender na sua especificidade e complementaridade, o funciona-
mento de técnicas qualitativas e quantitativas do processo de construção 
e validação;
- Realizar análises estatísticas de precisão e validade dos resultados nos 
instrumentos;
- Integrar a informação das análises realizadas em provas académicas, 
artigos e relatórios.

Conteúdos programáticos 
1) Instrumentos centrados no registo dos comportamentos, na observação 
dos contextos e na inferência de constructos;
2) Fases da construção, adaptação e validação dos instrumentos de 
avaliação;
3) Procedimentos de análise qualitativa dos instrumentos;
4) Procedimentos de análise quantitativa dos instrumentos;
5) Sensibilidade, precisão, validade e normas dos resultados da avaliação; 
6) Informação a reter em relatórios, provas académicas e artigos.


