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“Os(as) professores(as) deveriam corrigir as tarefas explicando a razão dos nossos erros. 

De pouco me serve só saber se a resposta está correta ou incorreta ou só saber a nota 

final da tarefa” (aluno anónimo, monitorização da E@D no agrupamento). 

Apresentação 

Este projeto surge enquadrado na Formação do Projeto MAIA, frequentada pelos docentes responsáveis pela 

elaboração deste Projeto de Intervenção, e tem como intuito implementar as aprendizagens aí realizadas e 

aperfeiçoar, assim, as práticas de avaliação pedagógica num agrupamento em que a ênfase na avaliação formativa 

já é plenamente assumida. 

O Projeto pretende desenhar ações para a melhoria, prevendo a utilização de um leque variado de estratégias e 

instrumentos de avaliação que permitam uma recolha de dados rica e a sua interpretação, com vista a reinvestir 

a informação no ensino e na aprendizagem, quer através da distribuição sistemática de feedback de elevada 

qualidade, potenciando o envolvimento dos alunos nos processos de aprendizagem e avaliação, quer através da 

adequação do ensino às necessidades dos alunos. Só desta forma a avaliação pode ser efetivamente pedagógica, 

ou seja, um processo que ajuda os alunos a aprender mais e melhor. 

Este Projeto pretende ser implementado nos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em todo o agrupamento, onde 

o currículo assume uma natureza eminentemente transdisciplinar, e ser utilizado com o mínimo de ajustamentos 

possível. 

Partimos das fragilidades do sistema de avaliação que ainda se detetam no agrupamento, para tentar erradicá-

las, definindo uma série de estratégias e procedimentos comuns aos três ciclos de escolaridade, de modo criar 

uma maior coerência vertical e horizontal ao nível dos critérios de avaliação; da avaliação formativa e sumativa; 

da classificação; dos instrumentos, estratégias e ferramentas a empregar, destacando-se a utilização das rubricas 

de avaliação; da qualidade do feedback fornecido e da formação de professores. 

Após auscultação de alguns intervenientes e aprovação do Projeto de Intervenção Pedagógica pelo Conselho 

Pedagógico, será dado a conhecer aos diferentes departamentos para compreensão e afinação de aspetos 

mínimos relacionados com as especificidades de cada departamento e, posteriormente, divulgado à restante 

comunidade educativa através da página do agrupamento.  

 

Diagnóstico das fragilidades do sistema de avaliação e classificação 

O ponto de partida para as ações que apresentaremos é uma avaliação diagnóstica ao sistema de avaliação e de 

classificação do nosso agrupamento em que utilizamos o modelo SWOT. Para além das nossas perceções pessoais, 

recorremos sobretudo a dados resultantes dos balanços efetuados em Conselho Pedagógico, a auscultações 

recentes a professores, encarregados de educação e alunos, bem como a dados recolhidos na recentíssima 

monitorização do Plano de Ensino à Distância (E@D) do nosso agrupamento, em que pretendemos associar o 

“salto tecnológico” a que fomos “obrigados” a um “salto pedagógico” na utilização dos recursos tecnológicos ao 

nosso dispor. 
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Sistema de avaliação: 

IN
TE

R
N

O
S 

 

STRENGTHS (Forças) WEAKNESS (Fraquezas) 

Todos os departamentos do 2.º e 3.º ciclos 
definiram, há dois anos, critérios de 
avaliação e respetivos descritores de 
desempenho com base no PASEO e nas 
aprendizagens essenciais. 
 
Existência de plano de aprendizagem por 
aluno, preenchido pelo aluno e pelo 
professor. 
 
O plano de aprendizagem do aluno potencia 
a realização de tarefas diversificadas e 
diferenciadas (orais, escritas, de pesquisa, 
em grupo, individuais...). 
 
 
 

No 1.º Ciclo avalia-se por domínios e ainda não faz referência às 
áreas de competência do PASEO. Ainda não foram definidos 
critérios e descritores para as diferentes competências em 
algumas áreas. 
 
No 2.º e 3.º ciclos há um elevado número de áreas de competência 
nas quais é atribuída avaliação (qualitativa) de acordo com os 
descritores de desempenho. 
 
Os referenciais de avaliação são pouco claros para os encarregados 
de educação. 
 
Défice na operacionalização da articulação das grelhas de 
avaliação com os descritores de desempenho.  
 
Não estão formalmente previstos processos diversificados de 
recolha de informação e de distribuição de feedback de qualidade 
(feed up, feedback e feed forward) aos alunos. 
 
Pouca diversificação dos instrumentos de avaliação 
(com alguma exceção para o período de E@D). 
 

Reduzida utilização de rubricas de avaliação.  

Leque demasiado extenso de ferramentas digitais utilizadas, 
provocando dispersão nos alunos. 
 
O plano de aprendizagem nem sempre evidencia o percurso de 
aprendizagem de cada aluno, dificultando a coerência na 
distribuição de feedback. 
 
Confusão conceptual entre classificação e avaliação. 

Conhecimento lacunar, por parte dos professores, de ferramentas 
que potenciam e facilitam a distribuição de feedback de qualidade. 

Não está definido um processo de monitorização. 

EX
TE

R
N

O
S 

OPPORTUNITIES (Oportunidades) THREAT (Ameaças) 

Acesso a fundamentação teórica que apoie 
as opções do agrupamento. 
 
Definição de linhas orientadoras que 
potenciem uma avaliação mais formativa, 
nomeadamente o fornecimento de 
feedback de qualidade e a utilização de 
rubricas de avaliação. 
 
 

Currículos extensos. 
 
Provas finais de ciclo que avaliam apenas alguns domínios. 
 
Provas de aferição que não compreendem a flexibilidade 
curricular. 
 
Fraco envolvimento na implementação deste projeto por parte de 
alguns professores, que não fazem parte da equipa, devido à 
alteração recente dos critérios de avaliação. 
 
Dificuldade em encontrar consensos. 
 
Voltar a ter uma visão menos” holística” da avaliação. 
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Sistema de classificação: 

IN
TE

R
N

O
S 

STRENGTHS (Forças) WEAKNESS (Fraquezas) 

Não há “pesos” (ponderações) definidos para os 
instrumentos de avaliação.  
 
As áreas de competência têm pesos atribuídos de 
acordo com a possibilidade de a avaliação, dentro 
de cada área disciplinar, ser mais ou menos 
sistematizada, de forma a não descaracterizar as 
disciplinas. 
 
A classificação, no final de cada semestre, é 
acompanhada de uma avaliação por áreas de 
competência, de acordo com os descritores de 
desempenho. 

Elevado número de áreas de competência na qual é atribuída 
avaliação, no 2.º e 3.º ciclos. 
 
Falta de coerência nos critérios específicos de cada 
disciplina/área curricular, no 2.º e 3.º ciclos. 
 
Diferenças acentuadas na distribuição dos pesos da avaliação 
pelas áreas de competência, nos diferentes departamentos 
do 2.º e 3.º ciclos. 
 
Monitorização sistematizada apenas dos resultados e não dos 
processos. 
 

EX
TE

R
N

O
S 

OPPORTUNITIES (Oportunidades) THREAT (Ameaças) 

Fundamentação teórica que clarifique conceitos 
e apresente sugestões adaptáveis à nossa 
realidade. 
 
Definição de um processo de monitorização que 
contemple a recolha de informação em vários 
momentos ao longo do ano. 

Provas finais de ciclo que avaliam apenas alguns domínios. 
 
Provas de aferição que não compreendem a flexibilidade 
curricular nem a autonomia das escolas. 

 

 

Definição de objetivos, ações, calendário e intervenientes 

Após esta análise e ponderadas as diferentes variáveis, iremos apresentar um quadro que sintetiza os principais 

objetivos deste projeto e as propostas de resolução associadas às fragilidades diagnosticadas, enquadrando-as na 

calendarização da sua implementação: 
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Objetivos Fragilidades e 
Propostas de Resolução  

Calendarização Intervenientes 

Implementar um referencial comum e 
simplificado de critérios de avaliação 
para o agrupamento. 

No 1.º Ciclo avalia-se por domínios e 
ainda não se faz referência às áreas de 
competência do PASEO. Ainda não 
foram definidos critérios e descritores 
para as competências do PASEO. 
 

Construir um referencial de critérios de avaliação 
com base nas áreas de competência do PASEO, 
adaptando grelhas, critérios de avaliação e 
descritores de desempenho. 

No final deste ano 
letivo 

Departamento de 1º 
Ciclo 

Diferenças acentuadas na distribuição 
dos pesos da avaliação pelas áreas de 
competência, nos diferentes 
departamentos do 2.º e 3.º ciclos. 
 
 
 
 
Diferenças na nomenclatura e 
organização dos domínios específicos 
em cada disciplina/área curricular, 
dentro do mesmo departamento, no 
2º e 3º Ciclo. 
 
Défice na operacionalização da 
articulação das grelhas de avaliação 
com os descritores de desempenho.  

Definir critérios gerais para todo o agrupamento sem 
descaracterizar as disciplinas. 
 
Análise da avaliação por perfis, implementada este 
ano pelo departamento de Educação Física em 
detrimento das percentagens atribuídas às áreas de 
competência. 
 
Os departamentos terão de encontrar consenso nos 
critérios específicos de cada disciplina/área 
curricular, no 2.º e 3.º ciclos. 
 
 
 
Adaptar grelhas, critérios de avaliação e descritores 
de desempenho. 

No final deste ano 
letivo 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
 
No final deste ano 
letivo 
 
 
 
 
No final deste ano 
letivo 
 

Departamentos 
 
 
Departamentos 
 
 
 
 
Departamentos 
 
 
 
 
 
Departamentos 

No 2.º e 3.º ciclos há um elevado 
número de áreas de competência nas 
quais é atribuída avaliação 
(qualitativa) de acordo com os 
descritores de desempenho. 
 

Analisar as áreas de competência e reorganizar por: 
área específica, área complementar e área opcional. 
 
Ajustar grelhas, critérios de avaliação e 
nomenclaturas. 

No final deste ano 
letivo 
 
No final deste ano 
letivo 

Departamentos/Grupos 
Disciplinares 
 
Departamentos 
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Objetivos Fragilidades e 
Propostas de Resolução  

Calendarização Intervenientes 

Os referenciais de avaliação são pouco 
claros para os encarregados de 
educação. 

Simplificar os critérios de avaliação, usando uma 
formulação e linguagem mais acessíveis a todos os 
elementos da comunidade educativa. 
 

No final deste ano 
letivo 

Departamentos 

Desenvolver práticas de avaliação 
pedagógica que envolvam mais 
ativamente cada um dos participantes 
no processo de ensino-aprendizagem-
avaliação através: 
 
- da diversificação dos processos de 
recolha de informação; 
 
- da distribuição sistemática de 
feedback de elevada qualidade tanto 
nos processos formativos como nos 
sumativos; 
 
- da criação de momentos mais 
frequentes de autoavaliação reflexiva, 
sistematizando o envolvimento dos 
alunos nos processos de 
aprendizagem e avaliação. 

Não estão formalmente previstos 
processos diversificados de recolha de 
informação e de distribuição de 
feedback. 
 

Enumerar e explicar as especificidades da avaliação 
pedagógica, fornecendo instrumentos de fácil leitura 
e compreensão. 

No início do ano letivo 
 
 

Departamentos 

Pouca diversificação dos instrumentos 
de avaliação (com alguma exceção 
para o período de E@D). 
 

Disponibilizar um leque de diferentes instrumentos 
de avaliação, salvaguardando que a escolha das 
mesmas deve incidir naquilo que se pretende avaliar. 

Ao longo do ano letivo Departamentos 

Reduzida utilização de rubricas de 
avaliação.  

 

Seleção de propostas de trabalho (tarefas) que 
permitam ensinar, aprender e avaliar, de forma 
integrada. 
  
Criação de rubricas específicas de cada 
área/disciplina. 
 
Definição de alguma rubricas de avaliação que 
possam ser utilizadas pelos vários departamentos e 
ciclos que compõem o agrupamento. 
 
Sugerir que as rubricas de avaliação podem/devem 
ser construídas para o professor avaliar e para os 
alunos se autoavaliarem. 
 

No início do ano letivo 
 
 
 

Ao longo do ano letivo 
 
 

No final deste ano 
letivo 
 
 
No final deste ano 
letivo 
 
 
 

Equipa do Projeto 
MAIA 
 
 
Departamentos 
 
 
Equipa do Projeto 
MAIA 
 
 
Equipa do Projeto 
MAIA 
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Objetivos Fragilidades e 
Propostas de Resolução  

Calendarização Intervenientes 

Criação de um banco de recurso disponível para todo 
o agrupamento. 

Ao longo do ano letivo 
 

Equipa do Projeto 
MAIA e Departamento 
 

Leque demasiado extenso de 
ferramentas digitais utilizadas, 
provocando dispersão nos alunos. 
 

Sugerir um leque de ferramentas úteis e possíveis de 
serem utilizadas, escolhendo as mais viáveis, de fácil 
utilização e preferidas pelos alunos. 
 
Selecionar em CT as ferramentas a utilizar de acordo 
com os trabalhos de articulação curricular que se 
pretendem desenvolver. 
 
Estipular um período de tempo durante o qual vão 
ser privilegiadas as ferramentas selecionadas em CT, 
em detrimento de outras. 
 

No início do ano letivo 
 
 
 
No início do ano letivo 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 

Equipa do Projeto 
MAIA e Departamento 
 
 
Conselhos de Turma 
 
 
 
Conselhos de Turma 
 

O plano de aprendizagem nem 
sempre evidencia o percurso de 
aprendizagem de cada aluno, 
dificultando a coerência na 
distribuição de feedback. 

 

Reformular o Plano de Aprendizagem tornando-o 
mais útil na autoavaliação e na distribuição de 
feedback. 

No início do ano letivo 

 
Departamentos 

 

Não estão formalmente previstos 
processos diversificados de recolha de 
informação e de distribuição de 
feedback de qualidade (feed up, 
feedback e feed forward) aos alunos. 

 

Definir quando e como é dado o feedback aos alunos. 
 
Criar formas e instrumentos para dar feedback 
regular aos alunos e partilhar. 

 

No início do ano letivo 

 
Ao longo do ano letivo 

 

Departamentos 

 
Departamentos/ 
Conselhos de Turma 
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Objetivos Fragilidades e 
Propostas de Resolução  

Calendarização Intervenientes 

Sistematização do envolvimento dos 
alunos no processo de aprendizagem-
ensino-avaliação ainda em processo. 

Divulgar algumas estratégias para haver uma maior 
intervenção dos alunos no processo de 
aprendizagem-ensino-avaliação, nomeadamente a 
utilização de rubricas de avaliação. 

 
Aperfeiçoar e incrementar as sugestões dadas. 
 
Sugerir que os momentos de autoavaliação sejam 
mais frequentes e não apenas no final de um 
momento ou semestre. 

 
Sugerir que a autoavaliação venha na sequência da 
realização de uma tarefa ou tema. 

No início do ano letivo 
 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 

 
No início do ano letivo 
 
 
 
No início do ano letivo 

Equipa do Projeto 
MAIA e Departamento 
 
 
 
Departamentos 
 
Equipa do Projeto 
MAIA e Departamento 
 
 
Equipa do Projeto 
MAIA e Departamento 

Formar professores no domínio da 
avaliação  

Confusão conceptual entre 
classificação e avaliação. 
 
Conhecimento lacunar, por parte dos 
professores, de ferramentas que 
potenciam e facilitam a distribuição 
de feedback de qualidade. 

 
 

Elaborar um levantamento das necessidades de 
formação ao nível da avaliação e criar formações 
para professores. 
 
Disponibilizar formações que vão ao encontro das 
necessidades sentidas, monitorizar e adequar ao 
longo do ano letivo. 
 
Propor tertúlias dialógicas regulares que incidam na 
partilha de documentos da formação do Projeto 
MAIA bem como de outros estudos sobre educação. 
 
Disponibilizar os documentos da formação do 
Projeto MAIA a todos os docentes. 
 

No início do ano letivo 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
Ao longo do ano letivo 
 
 
 
No final deste ano 
letivo 
 
 

Professores 
 
 
 
Equipa de Formação 
 
 
 
Equipa de Formação 
 
 
 
Equipa do Projeto 
MAIA 
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Objetivos Fragilidades e 
Propostas de Resolução  

Calendarização Intervenientes 

Dar a conhecer o Projeto a todos os intervenientes 
do processo de avaliação. 

No início do ano letivo Equipa do Projeto 
MAIA 

Operacionalizar um sistema de 
monitorização dos processos de 
avaliação pedagógica. 

Não está definido um processo de 
monitorização. 

Definir o processo de monitorização a ser 
operacionalizado ao longo do ano letivo. 

No final deste ano 
letivo 
 

Equipa do Projeto 
MAIA 

 

Formação de Professores 

O sucesso de um projeto desta natureza está fortemente dependente da forma como a formação de professores é pensada, planeada e posta em prática. Torna-se necessário 
encontrar relações entre tecnologia e pedagogia, capazes de gerar novas e inovadoras formas de nos relacionarmos com o conhecimento. Daí a necessidade de fazer o 
levantamento do que é mais urgente para colocar em prática este Plano de Intervenção Pedagógica.  

A equipa responsável pela formação do Projeto de Intervenção Pedagógica será a equipa formada em Conselho Pedagógico para a Formação Interna de Professores. 

Sugestão: Utilizar a metodologia de Tertúlia para partilhar o que se aprendeu no Projeto MAIA e formações necessárias. 

Procedimentos Calendarização 
● Divulgação e envolvimento dos departamentos no desenvolvimento do Projeto de Intervenção 

Pedagógica 
● Final do Ano letivo 2019/20 

● Levantamento das necessidades sentidas ● Início do ano letivo 2020/21 

● Preparação das formações consoantes as necessidades sentidas ● Início do ano letivo 

● Formações internas ● No arranque do ano letivo 

● Monitorização das formações fornecidas ● Ao longo do ano letivo 

● Novas necessidades de formação ● Ao longo do ano letivo 

● Novas possíveis formações internas, consoante as necessidades sentidas ● Ao longo do ano letivo 
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Âmbito de aplicação 

Como se depreende nos pontos anteriores, o projeto será aplicado aos três ciclos do ensino básico, em todo o 

Agrupamento de Escolas da Boa Água, a partir do ano letivo 2020/2021. 

Divulgação e avaliação do projeto 

A divulgação será feita da seguinte forma:  

• Auscultação dos coordenadores de departamento; 

• Aprovação do Projeto de Intervenção Pedagógica pelo Conselho Pedagógico; 

• Será dado a conhecer aos diferentes departamentos para compreensão e afinação de aspetos mínimos 

relacionados com as especificidades de cada departamento 

• Divulgação, à restante comunidade educativa, através da página do agrupamento.  

 

Com o objetivo de prover mecanismos e indicadores da qualidade da implementação do sistema de avaliação 
proposto, surge a necessidade de uma monitorização dos processos envolvidos e do seu impacto, ao longo do ano 
letivo. 

Nesse sentido, sugerimos como indicadores de qualidade: 
- A divulgação do projeto à comunidade educativa; 
- A implementação das atividades educativas com a distribuição de feedback de elevada qualidade; 
- A ampliação do repertório de estratégias e de recursos de ensino-aprendizagem-avaliação; 
- A diversificação dos processos de recolha de informação; 
- O envolvimento dos alunos na avaliação pedagógica. 
 
Consideramos que faz todo o sentido que a equipa responsável pela avaliação dos resultados da avaliação feita no 
final de cada ano letivo seja a mesma que fará a monitorização do Projeto de Intervenção Pedagógica, devendo 
ser esta constituída por dois ou mais elementos de cada ciclo/nível. 

 

Monitorização Estruturas Calendarização 
 
Comunidade Educativa 

● Professores 

● Alunos 

● Enc. de Educação 

 

 
Equipa de Monitorização/Direção 

 
Dezembro, março, junho 

Anexos 

Em anexo ao corpo do projeto, incluímos não só as nossas propostas de operacionalização, mas também o 

enquadramento teórico ou fundamentação que as suporta. 
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Avaliação e Classificação 

O termo "avaliação" significa apreciação, ponderação, diagnóstico. Trata-se, portanto, de uma palavra que nos 
leva ao conceito de "diagnosticar", que tem por objetivo detetar um mal para o tratar, curar, remediar. 

Nesta lógica, "avaliar" será efetuar o diagnóstico de uma dada situação educacional, para verificar se há algo a 
corrigir e, se o houver, proceder de imediato à sua correção, recuperação ou reformulação. 

A "classificação", refere-se ao procedimento de efetuar uma distribuição por uma escala. Trata-se de uma 
ordenação, da colocação de elementos por uma determinada sequência. 

A "classificação" é uma ordenação "quantificada", atribuindo uma "nota" (numa escala de intervalos definidos 
pelos agrupamentos), tendo por objetivo determinar quais os alunos que têm negativa e quais os que têm positiva. 

Avaliar, é verificar se as aprendizagens/competências objetivadas foram ou não efetuadas/ desenvolvidas, 
respetivamente, por todos os alunos. 

Se foram, avança-se para a etapa programática seguinte. 

Se não foram, será imprescindível efetuarem-se recapitulações, revisões, recuperações e tudo o que for necessário 
para que todos os alunos adquiram aquelas competências. 

O “ponto de situação” ou diagnóstico efetua-se em qualquer momento do ano letivo, no final de uma tarefa, de 
uma unidade, de um projeto, de cada área ou capítulo do programa de uma disciplina, para se saber se as 
aprendizagens foram efetuadas, podendo-se avançar para o capítulo seguinte ou, se não foi, saber quais os temas 
que deverão ser objeto de revisão e de estudos recapitulativos, por todos os alunos ou só por alguns. 

Como a seguir a uma avaliação se deverão seguir sempre os melhoramentos programáticos, reformulações 
metodológicas, recuperações individuais e outras ações pedagógicas que a avaliação detetou, haverá que: 

1º - Concluir que melhoramentos efetuar, em função dos resultados obtidos; 
2º - Programar esses melhoramentos; 
3º - Efetuar os melhoramentos definidos. 
 

 

Avaliação formativa e avaliação sumativa 

Tal como refere Domingos Fernandes, para que a avaliação possa ser um processo ao serviço da melhoria e do 
bem-estar dos alunos, é necessário que os seus propósitos sejam bem compreendidos por todos os intervenientes 
e que o processo seja tão transparente e consensual quanto possível. Por outro lado, é imprescindível que alunos 
e professores estejam devidamente preparados para desenvolver o processo de avaliação nesse sentido.  

A avaliação dos alunos deve ter em conta os seguintes objetivos: 
● Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos;  
● Identificar dificuldades;  
● Desenvolver a qualidade do feedback para fortalecer as práticas de avaliação formativa;  
● Ajudar os alunos a aprender através de feedback útil e de qualidade;  
● Realçar o papel do aluno no processo de aprendizagem e encorajá‐lo a uma maior participação; 
● Conjugar várias técnicas e instrumentos de recolha sistemática de informação. 
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As diferenças entre avaliação formativa e sumativa encontram-se sumariadas na tabela seguinte: 

Avaliação formativa Avaliação sumativa 
Compreender como os alunos estão relativamente às 
aprendizagens (saber onde os alunos estão relativamente à 
aprendizagem, para onde devem ir e como o devem fazer) 

Resumo do que os alunos sabem e conseguem fazer no final 
de uma unidade temática... 

Impacto significativo na melhoria das aprendizagens e no 
sucesso escolar dos alunos 

Impacto insignificante na melhoria das aprendizagens e no 
sucesso escolar dos alunos 

Fornece feedback de qualidade e contínuo  Fornece feedback de fraca qualidade e pontual 

Orienta, regula, apoia, potencia a melhoria Classifica, certifica, seleciona 

Aluno tem um papel ativo Aluno tem um papel passivo 

Ênfase nos processos Ênfase nos resultados 

Contínua Pontual 

Interatividade Interatividade fraca ou nula 

 

No nosso agrupamento existem quatro momentos formais de avaliação com feedback aos encarregados de 
educação: 

Momentos Calendarização Nomenclatura Plano de Aprendizagem 

1º Ciclo 2º/3º Ciclo 1º Ciclo 2º/3º Ciclo 

1º Momento novembro Adquirido,  
Em Aquisição,  
Não Adquirido 

Adquirido,  
Em Aquisição,  
Não Adquirido 

 
 
 
 
 
Autoavaliação 
semanal ou no 
final de cada 
aprendizagem: 
Adquirido,  
Em Aquisição,  
Não Adquirido 
 

 
 
 
 
 
Autoavaliação e 
avaliação pelo 
professor no final 
de cada 
aprendizagem: 
Adquirido,  
Em Aquisição,  
Não Adquirido 

2º Momento janeiro (1º 
semestre) 

Muito Bom, 
Bom, 
Suficiente, 
Insuficiente 

Classificação 
numa escala de 1 
a 5 

3º Momento março/abril Adquirido,  
Em Aquisição,  
Não Adquirido 

Adquirido,  
Em Aquisição,  
Não Adquirido 

4º Momento junho (2º semestre) Muito Bom, 
Bom, 
Suficiente, 
Insuficiente 

Classificação 
numa escala de 1 
a 5 

Critérios de Avaliação 

A avaliação incide sobre as aprendizagens desenvolvidas pelos alunos, tendo por referência as Metas Curriculares, 

os Programas e as Aprendizagens Essenciais e o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, constituindo 

estes documentos a orientação curricular de base. 
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A avaliação assume caráter contínuo e sistemático, ao serviço das aprendizagens, e fornece ao professor, ao aluno, 

ao encarregado de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o desenvolvimento do trabalho, a 

qualidade das aprendizagens realizadas e os percursos para a sua melhoria. (Portaria n.º 226-A/2018) 

Para a elaboração/reformulação dos critérios de avaliação, os departamentos deverão ter em conta as seguintes 

orientações: 

 60% Áreas Específicas -O que se avalia em cada uma das 

áreas de competência (utilizar uma 

linguagem acessível para toda a comunidade 

educativa) 

-Cada departamento define as 

áreas de competência específicas 

de cada disciplina 

  

  

40% 

Áreas 

Complementares 

-O que se avalia em cada uma das 

áreas de competência (utilizar uma 

linguagem acessível para toda a comunidade 

educativa) 

-Cada departamento define as 

áreas de competência 

complementares de cada 

disciplina 

Áreas Opcionais -O que se avalia em cada uma das 

áreas de competência 

(utilizar uma linguagem acessível para toda a 

comunidade educativa)  

-Cada departamento decide sobre 

a necessidade ou não de colocar 

áreas de competência opcionais 

(pode ou não avaliar) e 

fundamenta 

  

Notas importantes: 

- Os critérios de avaliação são acompanhados dos descritores de desempenho (já anteriormente elaborados, mas 

que podem ser alterados/ajustados); 

- As grelhas de avaliação (Excel) devem ser devidamente ajustadas aos critérios definidos em cada departamento; 

- Existe a possibilidade de se funcionar com critérios (analisando todas as hipóteses possíveis, criando um perfil de 

aluno), em vez de pesos, após análise cuidada dessa proposta e da viabilidade da mesma nos diferentes 

departamentos (proposta a ser analisada para implementar futuramente). 
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Português - Critérios Específicos de Avaliação - 1º Ciclo 

 

Ponderação Áreas Competências do PASEO 
 

Critérios a considerar 
 

Domínios das Aprendizagens Essenciais 

60% 
 
 

 Linguagens e textos 

• Utiliza vocabulário e linguagem adequados às diferentes 
intencionalidades comunicativas (oral e escrita) 

• Lê expressivamente palavras e textos diversos 

• Compreende e opina sobre os aspetos essenciais de 
enunciados orais, visuais e escritos 

• Redige textos diversos com coerência e correção ortográfica 

• Oralidade; Escrita 
 

• Leitura 

• Oralidade; Leitura; Escrita, Educação Literária 
 

• Escrita 

 

 

Áreas  

Específicas 

Informação e 
comunicação 

• Seleciona informação relevante em enunciados orais e escritos 

• Pesquisa a informação pretendida em diferentes 
instrumentos, certificando-se da sua credibilidade e tendo 
em conta: 

o Guiões dos Professores 
o Necessidades de aprendizagem 
o Aperfeiçoamento de conhecimentos 

• Transforma a informação em conhecimento 

• Mobiliza a informação de acordo com os objetivos 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática 

 
 
 
 
• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática 

 Raciocínio e resolução 
de problemas 

• Discute/opina com base em pontos de vista 

• Interpreta corretamente a informação 

• Exprime opiniões e fundamenta-as 

• Mobiliza e aplica conhecimentos 

• Oralidade; Escrita; Educação Literária; Gramática 

• Leitura; Educação Literária; Gramática 

• Oralidade; Escrita; Educação Literária; Gramática 

• Oralidade; Escrita; Educação Literária; Gramática 

 Pensamento crítico e 
pensamento criativo 

• Manifesta ideias, sentimentos e pontos de vista suscitados 
pelos textos lidos 

• Defende opiniões pessoais 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária 
 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária 
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 Saber técnico e 
tecnológico 

• Conhece as regras gramaticais trabalhadas 

• Aplica conhecimentos em novas situações e faz deduções 
lógicas 

• Gramática 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; 

Gramática 

40%  

 

 

 

Áreas 
Complementares 

Relacionamento 
Interpessoal 

• Colabora com interesse, empenho e iniciativa; 

• Participa de forma organizada; 

• Respeita os outros; 

• Respeita as regras estabelecidas. 

 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

• Cumpre tarefas e prazos; 

• É assíduo e pontual; 

• Traz os materiais necessários; 

• É responsável; 

• É autónomo; 

• Autorregula conhecimentos e atitudes. 

 

Sensibilidade estética e 
artística 

• Expressa reações de modo criativo 

• Lê com entoação adequada e dramatizada 

• Valoriza, mobiliza e aplica os conhecimentos artísticos, 
estéticos e culturais a diferentes situações 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária 

• Leitura; Educação Literária 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática 

 
Áreas  

Opcionais 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

• Mobiliza e aplica conhecimentos relativos à saúde, bem-estar, 
ambiente, sociedade e sustentabilidade a diferentes situações 
de aprendizagem 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática  

Consciência e domínio do 
corpo 

• Demonstra conhecimento de si próprio a nível emocional, 
cognitivo, social e moral, adequando comportamentos e 
atitudes a diferentes situações de aprendizagem 

• Oralidade; Leitura; Escrita; Educação Literária; Gramática 
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Aplicação dos Critérios de Avaliação 

A intensão é que, com uma mesma tarefa, se avaliem, em simultâneo, várias competências e domínios 

do currículo. Exemplo concreto:  

 

Tarefa: Resumo escrito de um texto sobre atividades económicas (1º Ciclo) 

Áreas Competências Domínios Critérios 

 
 
 
 
 
 

Específicas  
 

(60%) 

 
Linguagens e textos 

• Leitura 

• Escrita 

• Compreensão da leitura 

• Redação do texto 
(vocabulário, ortografia, 
pontuação…) 

Informação e 
comunicação 

• Leitura 

• Escrita 

• Seleciona informação 
relevante 

• Mobiliza a informação 
consoante o objetivo 

Raciocínio e resolução 
de problemas 

• Leitura 

• Escrita 
 

• Interpreta corretamente a 
informação 

• Mobiliza conhecimentos 
(aplica as regras da escrita) 

Saber técnico e 
tecnológico 

• Escrita 
 

• Aplica conhecimentos em 
novas situações (aplica as 
regras do resumo) 

 
 
 
 
 

Complementares 
 
 

(40%) 

Relacionamento 
Interpessoal 

 • Realiza a tarefa de forma 
organizada e cumprindo 
regras 

Desenvolvimento 
pessoal e autonomia 

 • Cumpre tarefas e prazos 
com responsabilidade e 
autonomia 

• Autorregula conhecimentos 
e atitudes 

Sensibilidade estética e 
artística 

• Escrita 
 

• Escreve de forma criativa 

 
Opcionais 

Bem-estar, saúde e 
ambiente 

• Escrita 
 

• Mobiliza e aplica 
conhecimentos relativos à 
sociedade 

Consciência e domínio 
do corpo 

 • Demonstra conhecimento de 
si próprio a nível emocional, 
cognitivo, social e moral 
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Recolha da informação, instrumentos, estratégias e ferramentas 

Consideramos que a melhor forma de avaliar é efetuar o cruzamento de diversos instrumentos de avaliação, 

diversificar estratégias e escolher ferramentas adequadas ao que se quer avaliar. 

Sendo a avaliação um processo contínuo e rigoroso de recolha de dados e uma reflexão sistemática, deve ser 

incorporada no processo ensino-aprendizagem e orientada sobretudo para a melhoria da qualidade da 

aprendizagem dos alunos (Casanova, 2007 e Mateo, 2000). Aqui apresentamos diversos meios de recolha de 

informação que permitem a interpretação dos dados para a emissão de um juízo, durante e depois do processo 

de aprendizagem do aluno: 

Recolha da 
Informação 

Tipologia dos 
Instrumentos 

Aplicação Ferramentas 

Observação 
  

● Listas de verificação. 
● Registos episódicos/ 

Incidentes críticos. 
● Tertúlias dialógicas 
● Debates 

● Aula presencial. 
● Aula Síncrona. 

- Skype/Zoom 
- MindMup 
- Teams/Meet 

 
  

Registo áudio   
 
  

● Apresentação oral de 
trabalhos  

 
● Podcast 

● Aula presencial. 
● Videoconferência. 
● Sessão assíncrona 

(gravação de um áudio 
que é enviado para o 
docente ou 
disponibilizado na 
plataforma Google 
Classroom). 

- Skype/Zoom 
- Audacity 
- Google Classroom 
- Classdojo 

● Debates. ● Aula presencial. 
● Videoconferência. 

- Skype/Zoom 
- Teams/Meet 

Registo audiovisual 
 
  

● Apresentação de 
trabalhos (execução de 
uma música, de um 
desenho, de um gráfico, 
de um esquema, de um 
projeto …, produção de 
um vídeo, realização de 
uma experiência 
científica, execução de 
um exercício físico, 
leituras dramatizadas, …). 

● Debates 

● Aula presencial. 
● Videoconferência. 
● Sessão assíncrona 

(gravação de um vídeo 
que é enviado para o 
docente ou 
disponibilizado na 
plataforma Google 
Classroom). 

- Skype/Zoom 
- Google Classroom 
- Classdojo 
- OBS/Editor de vídeo 
- Prezi 
- Story jumper 
- Teams/Meet 
- OBS/Editor de vídeo 

Registo Visual (Escrita e 
Imagem) 
 

● Pesquisas (Fichas de 
leitura, ...) 

● Trabalhos escritos 
(ensaios, relatórios, 
infográficos, análise de 
textos, fichas de 

● Aula presencial. 
● Sessão assíncrona. 

● Sessão Síncrona. 

- Skype/Zoom 
- Audacity 
- Google Classroom 
- Padlet 
- MindMup 
- StoryBird 



 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BOA ÁGUA – 172388 
Escola Básica Integrada da Boa Água 

EB1 n.º2 da Quinta do Conde 

EB1/JI do Pinhal do General 

JI do Pinhal do General  

Projeto de Intervenção Pedagógica - Avaliação 

Página 19 | 34 

 

Recolha da 
Informação 

Tipologia dos 
Instrumentos 

Aplicação Ferramentas 

resolução de exercícios, 
redação de textos, …). 

 
 

- Canva 
- Google Drive 
- MindMup 
- StoryJumper 
- Classdojo 
- Plataformas das editoras 

(Escola Virtual e Aula 
Digital) 

●  Portefólio ou Diário de 
aprendizagem. 

● Participação nos fóruns 
(discussão de grupo) 

● Participação em chats 
(discussão de grupo). 

- Google Drive 
- Google Classroom 
- Padlet 
- Quizizz/Kahoot 
- Google Forms 
- MindMup 
- phpBB/bbPress 

● Questionários  
 
(Testes em duas fases, testes 
em pares e interativos) 

- Quizizz/Kahoot 
- Google Forms 
- Mentimeter 
- Socrative 
- Plataformas das editoras 

(Escola Virtual e Aula 
Digital) 

- Skype/Zoom 
- Google Classroom 
- Prezi 

 

Nota: Os Conselhos de Turma devem fazer escolhas conjuntas de modo a não haver muita diversidade de 

ferramentas a ser trabalhadas ao mesmo tempo. 

Feedback  

A utilização de feedback em sala de aula permite fornecer informações aos alunos sobre o ponto de situação dos 

seus conhecimentos, promove a qualidade das relações professor-aluno e o envolvimento académico e 

desempenho dos alunos, logo é uma excelente ferramenta, embora nem sempre utilizada em educação, pois 

valoriza a avaliação para a aprendizagem e tem potencial formativo. 

O feedback mostrou-se um recurso/metodologia fundamental na modalidade de E@D, pois tornou o professor 

mais presente e contribuiu para a motivação dos alunos, amparando-os nas suas dúvidas e dificuldades, superando 

o isolamento e direcionando o seu trabalho. 
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A intenção é fornecer feedback de alta qualidade aos alunos, como prática regular no agrupamento, e como 
instrumento de excelência da avaliação formativa. 

O feedback ocorre após um comportamento, intervenção ou atitude e consiste na informação que recebemos 

sobre como estamos a sair-nos no esforço que desenvolvemos para alcançar um determinado objetivo (Wiggins, 

2012), e a sua finalidade pedagógica é fornecer informações relacionadas com a tarefa ou processo de 

aprendizagem, a fim de melhorar o desempenho numa tarefa específica e/ou o entendimento de um determinado 

assunto (Sadler, 1989). 

O feedback é bastante rico e completo nas informações que fornece, pois abrange várias dimensões: 

Cognitiva Motivacional Afetiva 

Fornecimento de informações 
necessárias aos alunos para poderem 
compreender "em que ponto se 
encontram na sua aprendizagem e o 
que têm de fazer a seguir", Brookhart 
(2008). 

Diz respeito ao desenvolvimento, nos 
alunos, da "sensação de que têm controlo 
sobre sua própria aprendizagem", Brookhart 
(2008). 

Promove a qualidade das relações 
professor-aluno. 

De acordo com Hattie (2009), o feedback pode ser direcionado para diferentes níveis: 

Níveis de feedback Descrição Exemplos 

(a) a tarefa (exercício, tarefa 
de exploração, resolução de 
problemas, tarefa de 
investigação...) 

(o quão bem as tarefas são executadas); 
·       o que está certo e errado, o que o aluno 
necessita para melhorar a tarefa ou direções 
sobre como obter mais informações 

. Que progressos o aluno fez em 
relação à tarefa? 
. Que objetivos alcançou e que 
conteúdos aprendeu? 
. Que metas e conteúdos devem ser 
definidos/aprendidos a seguir? 

(b) o processo (o processo necessário para executar tarefas); 
·       estratégias utilizadas ou que o aluno 
pode utilizar para realizar corretamente a 
tarefa e que possibilita que estabeleçam 
relações entre o que realizaram e a 
qualidade do seu desempenho 

. Que progressos o aluno fez para a 
conclusão da tarefa? 
. Como completou a tarefa? 
. Existem evidências de como 
trabalhou? 
. Que dicas sobre a conclusão da 
tarefa deve receber a seguir? 

(c) autorregulação (automonitorização das ações); 
·       nomeadamente sobre a sua 
autoavaliação, reforçando a autoconfiança e 
autoeficácia, através da atribuição do 
sucesso ao esforço realizado 

. Qual foi o progresso do aluno sobre 
estratégias de autorregulação? 
. Que estratégias de autorregulação 
aplicou com sucesso? 
. Que estratégias de autorregulação 
deve aplicar a seguir? 
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As estratégias de feedback podem ser descritas e avaliadas em termos de: 

Estratégias de feedback Descrição 

(a) Timing (quando é dado o feedback e com que frequência); 
·       o mais rapidamente possível após a tarefa/ comportamento... 

(b) Quantidade (quantidade de feedback dado); 
·       deve ser seletivo e focalizar os aspetos específicos que terão o maior efeito 

(c) Modo (oral, escrito, ou feedback visual/cinestésico, interativo); 
·       cada situação específica poderá levar a um diferente modo 

(d) Audiência (individual, grupo, feedback em grupo-turma). 
·       cada situação específica poderá levar a uma diferente audiência 

 O conteúdo do feedback pode ser descrito e avaliado em termos de: 

Conteúdo do feedback Descrição 

(a) Foco (trabalho, processo, autorregulação); 
·       deve ser claro, intencional, significativo e dirigido à tarefa e aos processos e 
autorregulação 

(b) Comparação (critério, norma, autorreferenciada); 
·       pensado, estruturado e devidamente integrado no processo de aprendizagem dos 
alunos, de modo a conduzir o aluno a uma ação ou conjunto de ações 

(c) Função/Valência (descrição, juízo de valor/valência positiva ou negativa); 
·       o que podem fazer para melhorar, apontar pistas para uma ação futura, incentivar 
a reanálise da resposta, permitir que seja o aluno a identificar e corrigir o erro, realçar 
os pontos fortes… 

(d) Clareza/Especificidade (informação apresentada sobre as discrepâncias desempenho/meta) 
·         encontrar formas de maximizar a possibilidade dos alunos entenderem a 
informação contida no feedback, utilizando um vocabulário claro e simples 
·         na forma como se orientam os alunos, deve ser suficientemente específico para 
que os alunos percebam o que fazer 

(e) Tom (respeito pelo aluno, aluno como agente). 
·         deverá transmitir respeito pelo aluno e pelo seu trabalho, posicioná-lo como um 
agente ativo e responsável pela aprendizagem e que leve o aluno a pensar ou a 
questionar-se  
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Ferramentas digitais de feedback 

Aqui ficam algumas das propostas relativas às possíveis ferramentas digitais que permitem realizar 

feedback. 

Ferramenta digital Descrição 

Google Formulários:  Cria formulários com hiperlinks, imagens e vídeos. Serve para realizar questionários e 

verificar aprendizagens. 

Forms da Microsoft:  Cria formulários com hiperlinks, imagens e vídeos. Serve para realizar questionários e 

verificar aprendizagens. 

Zoho Survey:  Cria formulários com hiperlinks, imagens e vídeos. Serve para realizar questionários e 

verificar aprendizagens. 

Pool Everywhere: Uma aplicação de pesquisa, em tempo real, que funciona com o telemóvel, o Twitter ou o 

navegador da Web e pode ser usado como suplemento no PowerPoint. 

Plickers: É uma aplicação simples que permite aos professores reunirem dados de avaliação 

formativa em tempo real, sem a necessidade da utilização de dispositivos por parte dos 

alunos. 

Socrative: É um serviço gratuito baseado na Web que permite avaliar os alunos com atividades 

preparadas anteriormente ou através de perguntas rápidas para obter uma visão imediata 

do conhecimento adquirido pelo aluno. 

GoFormative: Este sistema online de respostas para todos os alunos fornece aos professores a 

oportunidade de atribuir atividades aos alunos, receber os resultados em tempo real e 

fornecer feedback imediato aos alunos. 

Kahoot: É um sistema de resposta em sala de aula baseado em jogos, onde os professores podem 

criar os seus questionários ou utilizar os que estão disponíveis. 

Quia: Os professores podem criar jogos, questionários, pesquisas e muito mais. Tem a vantagem 

de dar acesso a um banco de dados de questionários já elaborados por outros educadores. 

Mentimeter: Esta aplicação permite que os alunos utilizem os seus dispositivos móveis para votar em 

qualquer pergunta que um professor faça, aumentando o nível de participação e 

envolvimento do aluno. 

Flipgrid:  Os alunos podem usar vídeos de 15 a 5 minutos para responder aos quizzes e os 

professores e colegas podem fornecer feedback imediato. 

Quizalize:  É uma ótima ferramenta que permite que os professores criem facilmente questionários e 

trabalhos de casa para os alunos. Os professores podem então ver como os alunos fizeram 

e identificar áreas para melhoria. 

https://www.google.com/forms/about/
https://forms.office.com/
https://www.zoho.com/survey/
https://www.polleverywhere.com/
https://get.plickers.com/
https://socrative.com/
https://goformative.com/
https://kahoot.com/
https://www.quia.com/
https://www.mentimeter.com/
https://info.flipgrid.com/
https://www.quizalize.com/
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Quizlet:  Permite a criação de flashcards, testes, questionários e jogos de estudo que são 

envolventes e acessíveis online e através de um dispositivo móvel. 

Quizizz:  Outra ótima ferramenta de criação de jogos e questionários. 

Quizalize: O professor insere as suas próprias perguntas ou pode usar um questionário pré-fabricado. 

Com integração com Google Sala de Aula. 

Nearpod:  Esta ferramenta é interessante, pois permite ao professor, não apenas reunir evidências 

sobre a aprendizagem do aluno, mas também criar lições diferenciadas com base nos dados 

recolhidos. A versão básica (30 alunos ou menos) é gratuita. 

ClassKick: Esta aplicação permite que os professores lancem tarefas aos alunos para que, tanto o 

professor quanto os colegas, possam fornecer feedback. Os alunos podem monitorizar o 

seu progresso. 

Edulastic:  Permite que os professores criem avaliações alinhadas por padrões rapidamente e recebam 

feedback instantâneo dos alunos para adequar a aprendizagem. 

Rubricas de avaliação 

 Um poderosíssimo instrumento da distribuição de feedback é a utilização das rubricas de avaliação. 

o São esquemas explícitos para avaliar produtos, processos ou comportamentos. 

o São uma ferramenta para quantificação de observações qualitativas. 

o Podem ser usadas para fornecer feedback formativo dos alunos, para atribuir classificação ou 

avaliar programas. 

o Descrevem níveis de desempenho, de competências, na realização de tarefas específicas, ou de 

um produto específico, associados a uma escala. 

o São o meio de veicular expetativas e de fornecer feedback de forma clara, reguladora e 

autorreguladora e rica em informação para o aluno. 

o A sua utilização deve ser sistemática para que os alunos se apropriem dos critérios e dos 

desempenhos expectáveis. 

 
● Vantagens 

o Tornam o processo de avaliação mais eficiente, preciso, justo e confiável; 

o Permitem que alunos avaliem os seus próprios trabalhos antes de entregá-los; 

o Permitem que os alunos compreendam a classificação atribuída; 

o Permitem melhorar o desempenho dos alunos, uma vez que estes passam a saber onde devem 

focar seus esforços. 

 
● Níveis/Descritores de Desempenho 

o   Utilização de três níveis de desempenho e respetivos descritores de desempenho; 

o “Uniformização” e simplificação do vocabulário utilizado; 

https://quizlet.com/pt-br
https://quizizz.com/
https://www.quizalize.com/
https://nearpod.com/
https://classkick.com/
https://edulastic.com/
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o   Uniformização dos níveis de desempenho utilizado: 

§ Totalmente..., Parcialmente..., Ainda não... 

● Exemplos 

Seguem-se alguns exemplos de rubricas que foram construídas e utilizadas ao longo deste ano letivo. 

Exemplo 1 -  Apresentação Oral  

 

Critérios Totalmente Parcialmente Ainda não 

Clareza na 
Comunicação 

Discurso claro e tom de voz 
adequado. 

Discurso claro e/ou tom de voz 
desadequado. 

Discurso confuso e/ou tom de 
voz desadequado. 

Postura Corporal Postura correta e 
dinâmica. 

Postura correta, mas pouco 
dinâmica. 

Postura incorreta: 
● Rigidez; 

● Descontração. 

Criatividade Efetua a apresentação sem 
ler e interage. 

Acrescenta informação além do 
preparado. 

Limita-se a leitura preparada. 

Domínio 
Científico 

Domina conceitos e mobiliza 
conhecimentos. 

Domina conceitos, mas não 
mobiliza conhecimentos. 

Não domina os conceitos. 

 Exemplo 2 - Momentos Síncronos 

Critérios Níveis de Desempenho 

Totalmente…☺ Parcialmente… Ainda não… 

Presença Estou presente em todos, ou 
quase todos, os momentos 
síncronos. 

Estou presente na maioria dos 
momentos síncronos. 

Falto a alguns, ou à maioria, dos 
momentos síncronos. 

Atitude Tenho uma atitude correta e 
adequada durante os 
momentos síncronos: 
mantenho uma postura 
correta, respeito os outros, a 
ordem para falar e o silêncio 
no momento em que os outros 
falam. 

Nem sempre tenho uma atitude 
correta nos momentos síncronos: 
esqueço-me de colocar em prática 
algumas das atitudes referidas no 
nível anterior. 

Tenho muita dificuldade em 
manter uma atitude correta e 
adequada durante os 
momentos síncronos. 

Participação Participo ativamente nos 
momentos síncronos, dando 
opiniões válidas e colocando 
questões sobre as dúvidas que 
tenho. 

Participo nos momentos 
síncronos, mas tenho ainda 
dificuldades/falta de à vontade 
em dar opiniões válidas e/ou 
colocar questões sobre as dúvidas 
que tenho. 

Raramente participo nos 
momentos síncronos. 
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Exemplo 3 - Trabalho de Pesquisa 

Critérios Níveis de Desempenho 

Totalmente…☺ Parcialmente… Ainda não… 

Fontes Tive sempre a preocupação de 
recorrer a fontes credíveis 
sobre o assunto da pesquisa 

Por vezes, esqueci-me de 
recorrer a fontes credíveis sobre 
o assunto da pesquisa 

Esqueci-me com frequência de 
recorrer a fontes credíveis 

Conteúdo A minha pesquisa incidiu sobre 
o conteúdo da mesma, sem 
dispersar 

Abordei o conteúdo da 
pesquisa, contudo dispersei-me 
algumas vezes 

Fugi ao conteúdo da pesquisa 

Prazo Cumpri os prazos 
estabelecidos em todas as 
etapas 

Em algumas etapas, tive 
dificuldade em cumprir os 
prazos estabelecidos 

Tive dificuldade em cumprir os 
prazos estabelecidos na maioria 
das etapas 

Bibliografia Referi todas as fontes que 
consultei 

Apenas referi algumas das 
fontes que consultei 

Esqueci-me de fazer referência às 
fontes que consultei 

Guião Preocupei-me em seguir as 
orientações do guião de 
trabalho de pesquisa 

Nem sempre me preocupei em 
seguir as orientações do guião 
de trabalho de pesquisa 

Esqueci-me de consultar as 
orientações do guião de trabalho 
de pesquisa 

 

 

Exemplo 4 - Resolução de Problemas 

Critérios/Níveis de 
desempenho 

Totalmente Parcialmente Ainda não...    

Identifica os dados e 
o que pretende 
descobrir 

Identifica os dados do problema 
e os seus objetivos 

Já consegue identificar, em 
algumas situações, os 
dados e o que se pretende 
descobrir 

Ainda não distingue os dados dos 
objetivos do problema 

Analisa, discute e 
reformula  processos 
criativos  para 
resolver o problema 

Sugere estratégias de resolução 
com sentido e criatividade, 
aceitando e tentando integrar 
outras propostas de resolução 

Discute estratégias de 
resolução, mas ainda não 
apresenta sugestões 

Ainda não sugere estratégias de 
resolução nem discute as 
estratégias apresentadas 

Conhece 
procedimentos  
 

Conhece os procedimentos na 
utilização das ferramentas 
necessárias para resolver o 
problema 

Já conhece alguns 
procedimentos na 
utilização das ferramentas 
necessárias para resolver o 
problema 

Ainda não conhece os 
procedimentos na utilização das 
ferramentas necessárias para 
resolver o problema 

Utiliza tecnologia Utiliza a tecnologia ao seu dispor 
para resolver problemas 

Já consegue utilizar alguma 
tecnologia ao seu dispor 
para resolver problemas 

Ainda não utiliza a tecnologia ao 
seu dispor para resolver 
problemas 

Testa/Pensa 
criticamente  

Verifica se os resultados fazem 
sentido no contexto e atribui-
lhes significado 

Verifica se os resultados 
fazem sentido no contexto, 
mas ainda não lhes atribui 
significado 

Ainda não verifica se os 
resultados obtidos fazem sentido 
no contexto 
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Exemplo 5 - Investigar e Pesquisar 

 
Níveis de desempenho  

Critérios Totalmente Parcialmente Ainda não 

Utilização de 
meios 
analógicos e 
digitais na 
pesquisa 

Utiliza diversos meios analógicos 
e digitais como ferramentas de 
apoio ao processo de investigação 
e pesquisa, autonomamente. 

Utiliza diversos meios 
analógicos e digitais como 
ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e 
pesquisa com facilidade 

Utiliza diversos meios 
analógicos e digitais como 
ferramentas de apoio ao 
processo de investigação e 
pesquisa com dificuldade 

Recolha dados e 
informação 
relevante 

Formula questões que permitem 
orientar a recolha de dados ou 
informações pertinentes e realiza 
pesquisas, utilizando os termos 
selecionados e relevantes, de 
acordo com o tema a 
desenvolver, autonomamente. 

Formula questões que 
permitem orientar a recolha de 
dados ou informações 
pertinentes e realiza pesquisas, 
utilizando os termos 
selecionados e relevantes, de 
acordo com o tema a 
desenvolver com facilidade 

Formula questões que 
permitem orientar a recolha de 
dados ou informações 
pertinentes e realiza pesquisas, 
utilizando os termos 
selecionados e relevantes, de 
acordo com o tema a 
desenvolver com dificuldade 

Uso de recursos 
e ferramentas 
online 

Conhece as potencialidades e 
principais funcionalidades de 
aplicações para apoiar o processo 
de investigação e pesquisa online, 
autonomamente. 

Conhece algumas 
potencialidades e principais 
funcionalidades de aplicações 
para apoiar o processo de 
investigação e pesquisa online 

Conhece muito pouco as 
potencialidades e principais 
funcionalidades de aplicações 
para apoiar o processo de 
investigação e pesquisa online 

Tratamento e 
organização dos 
dados e 
informação 
recolhida 

Analisa criticamente a qualidade 
da informação e organiza de 
forma estrutura a informação, 
autonomamente. 

Analisa criticamente a 
qualidade da informação e 
organiza de forma estrutura a 
informação com facilidade 

Analisa criticamente a qualidade 
da informação e organiza de 
forma estrutura a informação 
com dificuldade 

 Nota: Rubrica da disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação do 3º Ciclo 
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Documento a incluir nos critérios de avaliação do Agrupamento: Conceitos do 

domínio da avaliação  
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Projeto MAIA 
 

Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica 

 
 

              Agrupamento de Escolas da Boa Água 

 
 
 
 
 

Afinal, o que é?... 

Conceitos do domínio da avaliação  

 
 
 
 
 
                                                                              julho de 2020 
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Avaliação formativa 

 

• É a avaliação para as aprendizagens, pois promove-as. 

• Atua diretamente sobre o processo de aprendizagem, implicando que a tarefa do professor se baseie nos 

atos de: apoiar, orientar, reforçar e ajudar a corrigir. 

• Tem uma função reguladora e autorreguladora, pois permite que: 

- o professor reconheça os progressos dos alunos e resolva problemas rapidamente, ajustando 

estratégias e dispositivos; 

- o aluno analise situações, reconheça e corrija eventuais erros nas tarefas, identifique pontos 

fortes e fracos e as áreas-alvo que precisam de ser trabalhadas. 

• Proporciona regulação e autorregulação através do feedback dado e obtido por alunos e professores. 

• Não resulta em aprovação ou retenção. 

 

Avaliação pedagógica 

 

• É a avaliação que está ao serviço da melhoria das aprendizagens e do ensino. 

• Integra a avaliação formativa, a avaliação sumativa que é utilizada para proporcionar feedback e a 

avaliação sumativa que é utilizada para atribuir classificações. 

 

Avaliação sumativa 

 

• É a avaliação das aprendizagens. 

• Realiza-se no final de uma sequência de aprendizagem (é pontual), geralmente no fim de uma unidade de 

ensino, módulo, curso, ciclo (interna/externa) e incide, frequentemente, sobre um trabalho, um teste, 

uma prova. 

• Proporciona evidências do desempenho dos alunos com a finalidade de produzir um juízo, ou seja, recolhe 

informação para classificar. 

• Avalia as aprendizagens enquanto produto. 

• Determina o grau de cumprimento dos objetivos estabelecidos; é usada para informar os outros acerca 
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do aluno. 

• Objetivo social de pôr à prova para verificar. 

• Classifica para certificar; tem caráter seletivo. 

 

 

Classificar 

 

• Significa atribuir uma classificação, seja ela uma menção, uma nota, um nível. 

• Exprime um juízo de valor. 

• É diferente de avaliar, mas concretiza os juízos produzidos pelas diferentes formas de avaliação, em 

particular a sumativa, numa nota. 

 

Critérios de avaliação 

 

• Critérios são princípios utilizados para julgar, apreciar, comparar. 

• Capturam a essência do que é importante, central. 

• São afirmações que se produzem a partir de elementos curriculares indispensáveis e que identificam o 

que se consideram ser as características ou os atributos que o desempenho dos alunos deve ter. 

• São indicações claras acerca do que é importante que todos os alunos saibam ou sejam capazes de fazer 

e, logo, do que é importante ser avaliado. 

• Devem ser especificações muito simples e breves formuladas de modo a que seja possível descrever 

diferentes níveis de desempenho. 

• Não são distribuições de ponderações ou de pesos por temas ou subtemas de um dado domínio ou 

unidade do currículo. 

 

Descritores de desempenho 

 

• São metas por meio das quais se especifica o que o aluno deve revelar para mostrar o que está a aprender. 

• Descrevem o nível de prossecução das aprendizagens / desempenhos esperados. 

• Podem descrever o desempenho do aluno no total ou em termos de um dos critérios individualmente. 

 

Erro 

 

• Na avaliação formativa, revela uma fase no processo de aprendizagem, identificando as dificuldades que 

o aluno está a ter.  
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• Funciona como uma oportunidade de aprendizagem, pois no âmbito da avaliação formativa, deve ser dada 

oportunidade ao aluno para colmatar o erro, melhorando a aprendizagem. 

 

Feedback (de qualidade) 

 

• É um comentário escrito ou oral, de natureza descritiva, não avaliativa. 

• Ajuda a tornar os objetivos da aprendizagem claros para os alunos e a (re)orientar a sua aprendizagem, 

melhorando-a. 

• Acontece durante a aprendizagem, quando ainda há tempo para agir sobre ela. 

• É um conjunto complexo de componentes (feedup, feedback e feedforward) que respondem, 

respetivamente, a três perguntas essenciais: “para onde vou?”, “como vou?” e “como posso colmatar as 

lacunas?”. Assim, o feedback: 

- descreve as características e os objetivos da tarefa tendo em conta as intenções da aprendizagem, 

utilizando exemplos do que deve ser feito e evitado; 

- faz observações sobre os processos e estratégias de aprendizagem que o aluno desenvolve e 

sugestões de melhoria, ensinando o aluno a autoavaliar-se e a traçar metas para si (a autorregular-

se); 

- salienta, de cada vez, um aspeto da qualidade (ajudando o aluno a focar-se) e implica o aluno na 

autorreflexão. Deste modo, favorece a autoeficácia do aluno evidenciando relações entre a 

qualidade do trabalho e o esforço desenvolvido. 

Este passo serve também a reorganização das ações de ensino e de apoio à aprendizagem por 

parte do professor, a partir da recolha, organização e interpretação da informação. 

 

Instrumentos de avaliação 

 

• São dispositivos de recolha de informação no processo de avaliação. 

• Podem assumir várias formas: trabalho de pesquisa, projeto, rubrica de avaliação, grelhas de 

observação, mapas mentais e conceptuais, relatório, portefólio, teste em duas fases, wiki (e outros 

mecanismos eletrónicos que permitem o trabalho colaborativo), formulário eletrónico, Kahoot e 

outras formas de “gamificação”, teste tradicional, etc. 
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• Na perspetiva da avaliação formativa, devem permitir um feedback ao aluno que não se limite a uma 

nota ou menção. 

 

Rubricas de avaliação 

 

• São ferramentas de trabalho que permitem definir e acompanhar os diferentes momentos de realização 

de uma tarefa. 

• São uma matriz que inclui quatro itens:  

- a descrição geral da tarefa que é objeto de avaliação; 

- os critérios de avaliação (dimensões de qualidade da tarefa ou da aprendizagem a realizar); 

- a descrição dos níveis de desempenho ou de compreensão relativos a cada critério; 

- uma escala (standard) que atribui um grau (nível, menção, ícone) a cada nível de desempenho.  

• Podem ser utilizadas quer no contexto da avaliação formativa, quer no contexto da avaliação sumativa. 
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Bibliografia e webgrafia do Projeto 

• Texto de apoio “Para a Conceção e Elaboração do Projeto de Intervenção no Âmbito do Projeto MAIA”, 

Domingos Fernandes, Universidade de Lisboa/Instituto de Educação 

• Compañó, Patricia; Aguado, M.ª José Diaz; Jubete, Anna; Murga, Mar Martín e Serrano, Mario; “Manual de 

formação docente”, Santillana, Barcarena, 2018. 

• Fernandes, B.; “Avaliar Para Melhorar as Aprendizagens: Análise e Discussão de Algumas Questões 

Essenciais”, Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora, 2011 

• “21st Century Learning Design – 21CLD Learning Activity Rubrics”, ITLresearch, Microsoft Partners in 

Learning. 

• Texto de apoio "Práticas de avaliação formativa em contexto de aprendizagem e ensino à distância" no 

âmbito do Projeto MAIA, Eusébio André Machado, Universidade de Lisboa/Instituto de Educação 

Links Consultados entre 1 e 30 de junho 

• https://books.google.pt/books?id=tUifDwAAQBAJ&pg=PT104&lpg=PT104&dq=feedback+educacional+o

+qu%C3%A3o+bem+as+tarefas+s%C3%A3o+executadas&source=bl&ots=Xz2_LQ30VF&sig=ACfU3U3qLrB

ZH1XJT0eHx285oSE7mdqEvQ&hl=pt-

PT&sa=X&ved=2ahUKEwjLgNKb8IjqAhVMCxoKHdLZDb8Q6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=feedback%

20educacional%20o%20qu%C3%A3o%20bem%20as%20tarefas%20s%C3%A3o%20executadas&f=false 

• https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/20241/1/ulfpie047355_tm.pdf 

• http://www.scielo.mec.pt/pdf/rpe/v28n1/v28n1a08.pdf 

• https://sites.google.com/site/albertobarrossousa/pedagogia/avaliar-nao-e-classificar 

• https://www.siteware.com.br/gestao-de-equipe/o-que-e-avaliacao-por-competencia/ 

• https://www.edutopia.org/article/what-teachers-china-have-learned-past-month 

https://books.google.pt/books?id=tUifDwAAQBAJ&pg=PT104&lpg=PT104&dq=feedback+educacional+o+qu%C3%A3o+bem+as+tarefas+s%C3%A3o+executadas&source=bl&ots=Xz2_LQ30VF&sig=ACfU3U3qLrBZH1XJT0eHx285oSE7mdqEvQ&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjLgNKb8IjqAhVMCxoKHdLZDb8Q6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=feedback%20educacional%20o%20qu%C3%A3o%20bem%20as%20tarefas%20s%C3%A3o%20executadas&f=false
https://books.google.pt/books?id=tUifDwAAQBAJ&pg=PT104&lpg=PT104&dq=feedback+educacional+o+qu%C3%A3o+bem+as+tarefas+s%C3%A3o+executadas&source=bl&ots=Xz2_LQ30VF&sig=ACfU3U3qLrBZH1XJT0eHx285oSE7mdqEvQ&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjLgNKb8IjqAhVMCxoKHdLZDb8Q6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=feedback%20educacional%20o%20qu%C3%A3o%20bem%20as%20tarefas%20s%C3%A3o%20executadas&f=false
https://books.google.pt/books?id=tUifDwAAQBAJ&pg=PT104&lpg=PT104&dq=feedback+educacional+o+qu%C3%A3o+bem+as+tarefas+s%C3%A3o+executadas&source=bl&ots=Xz2_LQ30VF&sig=ACfU3U3qLrBZH1XJT0eHx285oSE7mdqEvQ&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjLgNKb8IjqAhVMCxoKHdLZDb8Q6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=feedback%20educacional%20o%20qu%C3%A3o%20bem%20as%20tarefas%20s%C3%A3o%20executadas&f=false
https://books.google.pt/books?id=tUifDwAAQBAJ&pg=PT104&lpg=PT104&dq=feedback+educacional+o+qu%C3%A3o+bem+as+tarefas+s%C3%A3o+executadas&source=bl&ots=Xz2_LQ30VF&sig=ACfU3U3qLrBZH1XJT0eHx285oSE7mdqEvQ&hl=pt-PT&sa=X&ved=2ahUKEwjLgNKb8IjqAhVMCxoKHdLZDb8Q6AEwA3oECAkQAQ#v=onepage&q=feedback%20educacional%20o%20qu%C3%A3o%20bem%20as%20tarefas%20s%C3%A3o%20executadas&f=false
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https://www.siteware.com.br/gestao-de-equipe/o-que-e-avaliacao-por-competencia/
https://www.edutopia.org/article/what-teachers-china-have-learned-past-month

