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PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA DO PROJETO MAIA NA ESCT. 

 

1.       Apresentação pública do projeto (na Reunião Geral de Professores, 

no início do ano; através do BI do projeto no Plano Anual de Atividades). 

  

2.       Auscultação dos interesses, motivações, constrangimentos e 

realizações das secções curriculares (inquérito através de GoogleForms, 

para todas as secções curriculares), de modo a: 

2.1.  Monitorizar a aplicação e desenvolvimento de práticas de 

avaliação formativa na escola. 

2.2.  Identificar as rubricas já utilizadas e aquelas que estão em fase 

de construção. 

2.3.  Verificar se os docentes estão recetivos à construção de rubricas 

transdisciplinares e à partilha do trabalho realizado. 

  

3.       Análise e discussão no seio da equipa do projeto MAIA dos 

resultados do inquérito. 

  

4.       Realização de uma sessão de trabalho conjunto, aberta a todos os 

docentes, sobre construção de rubricas, orientada pelo Dr. Luís Barata 

(através do GoogleMeet, no dia 14 de março) em resposta às dúvidas e 

dificuldades formuladas no inquérito pelos docentes. 

  

5.       Recolha das rubricas já construídas pelas secções curriculares e 

partilha  (para análise pelos docentes)  das mesmas através de pasta na 

plataforma Google Drive. 

  

6.       Esclarecimento e orientação, junto dos diversos departamentos 

curriculares, do trabalho ainda por desenvolver, ao nível da construção 

de rubricas, até ao final do ano letivo, para a construção do novo 

Referencial de Avaliação da ESCT (nas reuniões de departamento do dia 

27 de abril de 2022), pelo coordenador da equipa. 

  

7.       Acompanhamento informal dos coordenadores de secção, 

prestando colaboração na construção de rubricas, solucionando 

dúvidas e apresentando soluções (durante o mês de maio). 

  

8.       Aprovação, em sede de secções e departamentos curriculares, das 

rubricas definitivas a integrar o novo referencial de avaliação da escola, 

construídas de forma colaborativa (reuniões de departamento de junho). 

  

9.       Apresentação, em Conselho Pedagógico, de uma proposta de 

Referencial de Avaliação da Escola  (julho de 2022), para discussão e 

eventual aprovação. 


