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ASSESSING EFL  STUDENTS 

Projeto ASSESS  

O projeto ASSESS é um projeto cofinanciado pelo Programa Erasmus + da União 

Europeia, como uma parceria estratégica para o desenvolvimento da inovação na 

educação. A finalidade é definir métodos e ferramentas inovadoras para a avaliação dos 

alunos que aprendem a Língua Inglesa como língua estrangeira. O principal objetivo é 

trazer novas abordagens para a avaliação e contribuir para o desenvolvimento de uma 

avaliação consciente. Também se pretende apoiar a reestruturação do sistema de 

avaliação e compartilhar boas práticas entre os países europeus. 

 

Progresso dos Produtos Intelectuais do Projeto 

Os parceiros do consórcio têm estado a trabalhar nos produtos intelectuais do projeto nos 

últimos meses e completaram com sucesso as seguintes fases: 

 

Produto Intelectual 1: Relatório sobre o currículo 

Todos os parceiros criaram uma base de dados de intervenientes relevantes para a 

implementação do projeto e delinearam o currículo nos seus respetivos países, com o 

objetivo de chegar a um currículo comum. 

Produto Intelectual 2: Base de dados para o Online Exam Creator 

Cada parceiro do consórcio criou 50 testes para cada um dos 4 tópicos definidos (ou seja, 

200 testes), contribuindo para a base de dados do Criador de Exames Online com 1200 

testes. 

Produto Intelectual 3: Escala de classificação 

O Parceiro Grego criou um Manual de Avaliação elaborando escalas de avaliação. Os 

esforços foram no sentido de simplificar o complexo e multidimensional processo de 

avaliação. 

Produto Intelectual 4: Online Exam Creator 

Atualmente, o consórcio de Espanha, Inercia Digital, está a trabalhar no Online Exam 

Creator. 

Produto Intelectual 5: Guia do professor 

Nos próximos meses, após a conclusão do Online Exam Creator, o consórcio prosseguirá 

para a produção intelectual final, o Manual do Professor. 
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Nicea Culture and Education 

Association 

(Turquia) 

https://niceader.org.tr/ 

 

 

Education Mobility Grid GbR 

(Alemnaha) 

www.edu-grid.com 

 

 

Inercia Digital SL  

(Espanha) 

http://www.inerciadigital.com/ 

 

 

Learnmera Oy 

(Finlândia) 

www.learnmera.com 

 

Action Synergy 

(Grécia) 

www.action.gr

 

Agrupamento de Escolas de Penalva do 
Castelo 

(Portugal) 
http://www.espenalva.pt 

 

http://www.inerciadigital.com/

