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Unidade 

curricular/Curricular Unit 
Currículo, Planificação e Avaliação 

Docente responsável / 

Responsible academic staff 

Marisa Simões Carvalho 

Outros docentes / Other 

academic staff 

 

 

Objetivos de aprendizagem  (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)/ Learning outcomes of the 
curricular unit  

 
(1000 caracteres incluindo espaços)  
 
No final da unidade curricular, os alunos que a completarem serão capazes de: 
 

a. identificar as principais tendências atuais ao nível do currículo, planificação e avaliação; 

b. compreender e discutir teorias com reconhecida atualidade científica sobre as problemáticas abordadas; 

c. mobilizar o conhecimento adquirido para a otimização do processo de ensino-aprendizagem; 

d. construir dispositivos de planificação, gestão e avaliação do currículo promotores da melhoria dos processos e dos 

resultados educativos. 

 
 

Conteúdos programáticos/Syllabus 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
 

1. Currículo 
1.1. Conceito de currículo 
1.2. Fontes do currículo 
1.3. Tipos de currículo 
1.4. Currículo e (in)sucesso escolar 

 
2. Desenvolvimento do currículo 

2.1. Currículo e programas 
2.2. Níveis de desenvolvimento curricular – central e local 
2.3. O projeto educativo / curricular de escola 
2.4. Planificação a nível de escola, departamento e conselho de turma 
2.5. O currículo, os professores e o desenvolvimento profissional 
2.6. Inovação e diferenciação curricular  

 
3. Avaliação 

3.1. Paradigmas, gerações, conceitos e sentido(s) da avaliação 
3.2. Tipos e finalidades de avaliação 
3.3. Critérios de avaliação 
3.4. Instrumentos de avaliação 
3.5. Validade, fiabilidade e justiça 
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3.6. Práticas de avaliação formativa 
 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
syllabus coherence with the curricular unit's objectives 

 
(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
Os conteúdos 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 e 3.1 respondem diretamente ao objetivo a). 
Os conteúdos 1.4, 2.4 e 3.2 dão cumprimento ao objetivo b). 
Os conteúdos 1.4, 2.5, 3.3, 3.4 e 3.6 correspondem ao objetivo c). 
Os conteúdos 1.4, 2.6, 3.4, 3.5 e 3.6 visam pôr em prática o objetivo d). 
 
 
 
 

Metodologias de ensino (avaliação incluída)/ Teaching methodologies (including evaluation) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
 
Metodologias de ensino – lógicas de organização de atividades de ensino e aprendizagem, métodos utilizados para alcançar os 
objetivos definidos.  
 
- Breves exposições teóricas, com documentos de apoio (escritos e audiovisuais) para analisar individualmente ou em 
trabalho de grupo; 
- debate e reflexão conjunta sobre as diferentes temáticas a abordar; 
- resolução e discussão de casos problema; 
-  elaboração de comentários críticos de textos sobre os conteúdos / temáticas abordados . 
 
 
Avaliação 
A avaliação desta unidade curricular será essencialmente formativa e sumativa. 
 
A avaliação formativa será concretizada de um modo sobretudo informal, consistindo essencialmente em momentos de 
diálogo com os mestrandos, nos quais estes recebem feedback sobre as diferentes tarefas que serão realizadas ao longo 
das sessões presenciais. 
 
A avaliação sumativa incidirá sobre: 
 
a. Resolução de 2 casos problema – um individual e outro em grupo (20% + 20% da classificação final) 
b. Elaboração de 2 comentários críticos de textos sobre os conteúdos / temáticas abordados, segundo modelo previamente 
fornecido (30% + 30% da classificação final). 
 
 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular/Demonstration of the 
coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 

  



  

 

 

 

        Ano letivo 2019/2020 
          Ficha da unidade Curricular 

 
Universidade Católica Portuguesa                                                            e-mail : secretaria.facteo@braga.ucp.pt 
Campus Camões  4710-362 Braga                                                                          253 206 114 

(3000 caracteres incluindo espaços) 
 

As metodologias de ensino potenciam as aprendizagens e os desempenhos visados, uma vez que estão alinhadas com 

os conhecimentos que se pretendem promover, mobilizam um conjunto diversificado de métodos, técnicas e recursos, 

convocam práticas de avaliação formadoras, realizam um conjunto alargado de ações que implicam os estudantes na 

pesquisa, na construção progressiva dos produtos visados, no debate e no aprofundamento dos conteúdos. 

 
 
 

Bibliografia de consulta/existência obrigatória em formato APA (American Psychological Association) 

(1000 caracteres incluindo espaços) 
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Curriculum Journal, 16:2, pp. 207-223. 

Roldão, M. C. (2000). Inovação, currículo e formação. Porto: Porto Editora. 

 
 
 
 
O conjunto das competências e conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades curriculares formam o perfil de competências final 
dos diplomados do curso. Num ou mais dos campos da ficha (dados os limites de carateres, o docente escolherá onde fazer esta 
inserção), deverá haver a explicitação da visão global da uc, da sua integração no currículo (contributo para o perfil de competências, 
articulação com outras uc, …) e, eventualmente, algum tipo de posicionamento dentro da área. 
 

 


