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Objetivos da Sessão 
• Os Participantes ficarão aptos a 

– Criar metas de planeamento realistas para a execução de 
atividades de avaliação  

– Compreender as ferramentas de planeamento e 
monitorização utilizadas para atividades de programas 
READ 



O que é planear no contexto de avaliação? 
Por que é importante?  



O que deve ser considerado quando se 
desenvolve um plano de atividades de 

avaliação? 



O que se deve considerar quando se desenvolve um 
plano para um programa de avaliação? 

Outras responsabilidades de 
indivíduos envolvidos no 

processo de avaliação 

Feriados 
Nacionais 

Acesso a recursos 
humanos locais e 

internacionais 

Tempo para 
preparar as 
atividades 

Competência técnica 
dos recursos 

humanos locais 

Tempo para 
completar as 

atividades 

Infraestruturas (edifícios, 
equipamentos, software, papel, 

ferramentas de comunicação, 
etc.) 

Recursos 
financeiros 

Ano letivo 

Sensibilização e 
adesão dos 

intervenientes 
principais 

 Suficiênte 
funcionários 



Atividade 1: Identificar opções de 
planeamento: realistas versus não realistas 
• Utilizando a Folha da Atividade 1, ler o cenário e discutir se é 

realista um plano de Avaliação Nacional de Larga Escala, 
focalizando a discussão nos pontos seguintes: 
– A ordem de atividades é adequada? 
– As datas são realistas? 
– Quais os recursos (fiscais, humanos, etc.) que precisam de estar disponíveis 

para assegurar a conclusão e sucesso das atividades? 
– O que falta no plano? 
– Este plano podia aplicar-se ao seu país? 

• Selecionar um elemento da equipa para partilhar com a sala os resultados da 
vossa discussão 



Planear e monitorizar as atividades do 
programa READ 



 

Questões a considerar 



Questões a Considerar 
• Foi elaborado um plano para as atividades de 

avaliação? 
• O plano era realista? 
• O plano especifica atividades, partes 

responsáveis, calendário e resultados? 
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