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Preâmbulo - Propósito do Projeto 
 

O propósito central do presente projeto de intervenção é melhorar as práticas de avaliação pedagógica, contribuindo para 

as aprendizagens dos alunos. Nesse sentido, é necessário ter uma visão integradora dos processos de ensino, de avaliação e 

de aprendizagem.  

 

“A definição de um sistema de avaliação tem de ser assente em princípios de avaliação pedagógica, clarificando o papel dos 

professores e dos alunos nas ações pedagógicas, à definição e utilização de critérios de avaliação, à utilização da informação 

recolhida, à distribuição e utilização do feedback (Machado, 2020a), à participação dos alunos nos processos de avaliação 

(Machado, 2020b) e à diversificação dos processos de recolha de informação (Fernandes, 2020a, 2020b).” 

 

Enquadramento normativo 
 

Com a publicação dos seguintes normativos legais: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (Despacho n.º 

6478/2017, 26 de julho), Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho), Autonomia e Flexibilidade Curricular 

(Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho), Aprendizagens Essenciais do Ensino Básico (Despacho n.º 6944-A/2018, de 19 de julho) 

e Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (Despacho n.º 6173/2016, de 10 de maio), a prioridade da política educativa 

está centrada nas pessoas, promovendo uma escola inclusiva em que todos e cada um dos alunos adquirem um nível de 

educação e formação facilitadoras da sua plena inclusão social. Todos têm a garantia de igualdade de acesso à escola pública, 

em condições de igualdade de oportunidades e de equidade. 

Com este projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica” (MAIA), pretende-se que 

o Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão proceda a uma reflexão profunda em relação ao processo de ensino, 

aprendizagem e avaliação de modo a que os jovens que o frequentam desenvolvam o pensamento crítico e sobre as temáticas 

abordadas nas diferentes disciplinas, questionando os saberes estabelecidos, mobilizando os diferentes conhecimentos, 

comunicando eficientemente e resolvendo os problemas complexos com que se deparam. Em suma, que sejam sujeitos ativos 

do seu próprio processo de aprendizagem e que participem de forma ativa na sua própria avaliação. 

Objetivos Gerais do Projeto: 

- Melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos; 

- Criar dinâmicas inovadoras na sala de aula, centradas no aluno. 

 

1. Sistema de avaliação 

 

1.1 Princípios e fundamentos 
Avaliação é a recolha sistemática de informação relativamente a um objeto, sobre o qual se possa formular um juízo de valor 

que facilite a tomada de decisões. 

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA DECISÃO (da observação à decisão)  

Observar» Registar» Analisar» Interpretar» Valorar» Decidir 

 

2. Intervenientes 
 

Sendo a avaliação um processo eminentemente pedagógico e bem articulado com o processo de ensino e aprendizagem, 

o professor é o principal responsável. Também os alunos devem ser participantes ativos e comprometidos em todo o processo 

de avaliação, através da autoavaliação e da avaliação entre pares. A autoavaliação deve ocorrer no final de cada tarefa de 

avaliação formativa, podendo ser utilizadas listas de verificação e/ou rubricas. A avaliação entre pares deverá ocorrer, sempre 

que se considere oportuna. 

Em momentos de balanço, a avaliação deve ocorrer em triangulação, por exemplo em conselhos de turma, em conselhos 

de docentes, Equipas Educativas, no conselho pedagógico e também com os   docentes da educação especial, o que permitirá 

que a mesma se concretize com maior rigor e contribua para uma melhor avaliação do que os alunos sabem e são capazes de 

fazer. Esta triangulação permite aferir oscilações no desempenho dos alunos, beneficiando do olhar de mais do que um avaliador 

e assim fazer os ajustamentos necessários. 
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Os Encarregados de Educação deverão acompanhar o processo de aprendizagem dos seus  educandos, tomando 

conhecimentos dos registos de avaliação formativa e sumativa. 

 

2.1 Princípios fundamentais 
 

A avaliação no AEVVR deve reger-se pelos seguintes princípios: transparência, melhoria da aprendizagem, integração 

curricular, positividade, diversificação. Operacionalização para a implementação destes princípios no agrupamento: 

 

2.1.1 Avaliação formativa 
 

A avaliação formativa informa diretamente os interessados (aluno, professor, EE) sobre os progressos do aluno. Visa 

melhorar a aprendizagem; por isso a informação deve ser clara, eficaz e em tempo útil permitindo a mudança (de estratégia, de 

meios, etc.) e, a melhoria. - Visa o presente e, sobretudo, o futuro. 
 

Avaliação Formativa 

É contínua. Ocorre durante todo o processo ensino aprendizagem. Fornece feedback de qualidade. 

Acompanha de forma sistemática o dia-a-dia do ensino e das aprendizagens. 

O seu propósito é contribuir para que os alunos aprendam mais e melhor. 

Avaliação para e com as aprendizagens. 

Tem como objetivos apoiar, compreender, reforçar, facilitar, harmonizar as competências e aprendizagens dos alunos. 

O aluno tem um papel ativo. 

 

2.1.2 Avaliação sumativa 

A avaliação sumativa informa os outros sobre os resultados que o aluno conseguiu.  - Visa o passado. 
 

Avaliação Sumativa 

É pontual. Ocorre em certos momentos. 

Não acompanha de forma sistemática o dia-a-dia do ensino e das aprendizagens. 

O seu propósito é produzir informação sistematizada e sintetizada, que é registada e tornada pública.   

Avaliação das aprendizagens. 

Tem como objetivos a classificação e certificação. 

O aluno tem um papel passivo. 

 

 

2.1.3 Processos de recolha de informação (técnicas, processos e instrumentos) 

 

A triangulação, como princípio e procedimento a adotar no processo de recolha de informação, implica a utilização de 

uma diversidade de processos de recolha. Os processos de recolha de informação (toda e qualquer ação ou dinâmica de trabalho, 

formal ou informal, não estruturada ou estruturada, que se desenvolvem para obter dados acerca das aprendizagens e das 

competências dos alunos) a utilizar, quer presencialmente, quer à distância (síncrona e/ou assíncrona) e a selecionar nos 

departamentos poderão ser os seguintes: 

Princípios Operacionalização 

Princípio da transparência 
Devem ser conhecidos: critérios, finalidades, procedimentos, momentos, 
intervenientes e processos de recolha de informação; 

Princípio da melhoria da 
aprendizagem 

A avaliação formativa deve ser a principal modalidade de avaliação a privilegiar no 
processo  de ensino aprendizagem; 

Princípio da integração curricular 
As tarefas propostas aos alunos em sala de aula     devem servir para aprender, ensinar 
e avaliar; 

Princípio da positividade 
As tarefas de avaliação devem ocorrer em ambientes menos formais para que os 
alunos tenham oportunidade de mostrar o que sabem e o que são capazes de fazer; 

Princípio da diversificação 
Utilizar a triangulação no processo de recolha de informação. Esta triangulação implica 
a utilização de uma diversidade de processos de recolha de informação. A triangulação 
deve também ser alargada a diferentes intervenientes na avaliação 
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Testes 
Observação e formulação de questões 
Grelhas de registo 
Produção de textos (sínteses e 
comentários breves) 
Entrevista informal 
Coreografias 
Debates 

- Trabalho individual 
- Resolução de problemas 
- Tocar um instrumento 
- Trabalho de grupo / pares 

Apresentações 
- Autoavaliação dos alunos  

Portefólios 

- Desempenho num jogo coletivo 
- Conceção e produção de objetos 
- Utilização de equipamentos 
- Listas de verificação 
- Exposições artísticas 

Outros sugeridos pelos departamentos 

 

O principal propósito da recolha de informação será a obtenção de dados que permitam a distribuição de feedback de qualidade 

a todos os alunos e, nestes termos, a sua utilização será formativa, por natureza. 

São igualmente necessários processos de recolha de informação que gerem dados a mobilizar para efeitos classificatórios. 

Desta forma, os processos elencados serão aplicados tanto na avaliação formativa como na avaliação sumativa, numa 

diversidade de contextos e períodos de tempo. 

 

2.1.4 Feedback 
 

O feedback garantirá uma avaliação formativa relevante para as aprendizagens dos alunos. 

                                                Plano cognitivo                                           Plano emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os alunos, a sua eficácia dependerá da combinação de fatores como:  

                      - Conhecimentos prévios; 

                      - Percurso escolar; 

                      - Representação sobre a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos sentem um maior controlo 

sobre a sua própria aprendizagem e o seu 

grau de envolvimento aumenta através de 

processos cada vez mais eficazes de 

autorregulação. 

Dá aos alunos a informação que eles 

necessitam para saberem onde estão e o 

que têm que fazer a seguir. 

 

 

Feed up – pretende clarificar os objetivos de aprendizagem. Se os alunos compreenderem o 

que se espera deles, é muito provável que consigam orientar melhor as aprendizagens, adotar 

as melhores estratégias e autorregularem o seu percurso. 

É essencial antes do início de qualquer percurso de aprendizagem. Estabelece, entre professor 

e aluno, uma espécie de contrato pedagógico. 

 

Feed forward – as informações recolhidas durante o “feedback” permitem ao professor 

conhecer melhor o aluno. Ajudam o professor a melhor preparar e planificar as futuras 

atividades de ensino e aprendizagem, daí  feed  forward. 

Implica a capacidade de reconceptualizar, permanentemente, crenças e práticas sobre o 

próprio ensino, ajustando-o às realidades concretas e específicas dos alunos. 

 

Feed back – resposta dada ao aluno perante um desempenho ou um trabalho realizado, 
informação esta que pode ser oral ou escrita e que resulta da avaliação do progresso dos 
alunos, sugerindo as ações a adotar para atingir os objetivos pretendidos. 
Implica que o professor esteja disponível para criar novas possibilidades de aprendizagem. 
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2.1.5 Participação de alunos e docentes no processo  
As práticas de avaliação formativa, com feedback de elevada qualidade, centrado na tarefa e descritivo, 

deverão promover nos alunos: 
Reflexão sobre o seu desempenho e dos seus pares, numa dinâmica colaborativa;  
A responsabilidade e capacidade de contribuir para a superação dos erros, das dificuldades e dos obstáculos.  
 
 

2.2. Procedimentos e momentos 
  

Os processos informais e pouco estruturados de recolha de informação devem ser utilizados na sala de aula, sendo o 

seu registo tão informal quanto possível (não é necessário registar- se tudo, nem para todos os alunos ao mesmo tempo). 

Devem ser apresentadas diversas tarefas aos alunos que permitam ensinar, aprender e avaliar. Para estas tarefas deverão ser 

utilizadas rubricas e/ou listas de verificação que permitam dar feedback de qualidade, utilizando todas as suas componentes: 

feed up (clarificar os objetivos de aprendizagem), feed back (sugestão de ações a adotar pelos alunos para atingir os objetivos 

pretendidos) e feed forward (reorganizar o processo de ensino- professor e aprendizagem-aluno). 

Perante um determinado critério e/ou determinadas aprendizagens essenciais a realizar, é importante utilizar uma 

única rubrica, para a realização de uma diversidade de tarefas. Deverão ocorrer vários (a definir em cada grupo disciplinar) 

momentos formais de avaliação, por disciplina/área, por período utilizando diferentes processos de recolha de informação 

estruturadas (a selecionar por cada grupo disciplinar) por período e utilizados para fins classificatórios. Estes processos de 

recolha deverão também ser utilizados para dar aos alunos e aos Encarregados de Educação feedback de qualidade, tendo 

em conta que a avaliação é um processo orientado para a inclusão dos alunos e para a autorregulação das aprendizagens. 

As tecnologias são uma presença cada vez maior e mais relevante no suporte do desenvolvimento das aprendizagens 

dos alunos, apoiando novas formas de conceber e organizar a aprendizagem, devendo por isso, integrar os processos de 

avaliação. 

Existe atualmente uma diversidade de recursos educativos digitais à disposição, cuja eficácia depende da forma como 

são utilizados e integrados no ensino, pelo que deverão ser utilizados para apoiar novas formas de organizar a aprendizagem, 

quer no espaço quer no tempo. Sendo a avaliação parte integrante do currículo, dever-se-ão criar possibilidades de aprofundar 

a prática de avaliação formativa dentro e fora da sala de aula. 

 

2.2.1. Rubricas de avaliação 
O termo “rubrica” tem origem na palavra inglesa “rules” (regras). As rubricas são, assim, um conjunto de regras ou 

critérios que orientam os alunos na sua aprendizagem. São ferramentas que proporcionam aos alunos uma descrição detalhada 

do que constituem níveis aceitáveis de desempenho para cada critério. 

Assim, as rubricas podem ser excelentes auxiliares para ajudarem quer os alunos, quer os professores a avaliar a qualidade das 

aprendizagens realizadas e permite que ambos avaliem o trabalho realizado. Podem ser usadas para avaliar qualquer tipo de 

trabalho, como pesquisas, trabalhos em grupo, apresentações, portefólios, debates, produção de podcasts, vídeos, etc. 

 

As rubricas podem ser usadas em dois contextos: 

- Avaliação formativa: para distribuição de feedback de alta qualidade; 

- Avaliação sumativa: para que, num dado momento, se possa fazer um balanço ou ponto da situação acerca do que os alunos 

sabem e são capazes de fazer. 

 

2.2.2. Vantagens das rubricas 
 

- Permitem um maior envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem e avaliação (por exemplo, sugerindo critérios 

para a elaboração das rubricas pelas quais os seus trabalhos e projetos serão avaliados); 

- Reduzem a subjetividade da avaliação (o processo de avaliação torna-se mais transparente e o aluno compreenderá com mais 

facilidade o porquê da sua classificação); 

- Melhoram a qualidade do feedback ao aluno; 

- Melhoraram a motivação e a confiança dos alunos, pelo facto de os ajudar a compreender a forma de alcançar um bom 
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desempenho; 

- Encorajam o pensamento crítico: “se discutirmos previamente com os alunos os critérios presentes nas grelhas, estaremos a 

explicitar alguns elementos importantes no pensamento crítico que, de outro modo, omitiríamos considerando-os implícitos” 

(Stevens & Levi, 2005); 

- Envolvem os alunos na aprendizagem - Os alunos sabem o que se espera deles? As rubricas orientam os alunos para o que é 

expectável no seu desempenho, guiando-os eficazmente desde um nível inicial até a um nível avançado, permitindo-lhes 

perceber porque é que o seu trabalho é bom ou mau e envolvendo-os na sua aprendizagem 

 

2.2.3. Exemplos de rubricas de avaliação  

Rubrica de avaliação de uma apresentação oral de um trabalho de grupo / pares 

Critério 
Níveis de Desempenho 

A B C D E 

Qualidade do material 
bibliográfico consultado e 

citação das referências 
bibliográficas 

Uso de material bibliográfico de 
alta qualidade e citação das 

referências adequadas 
 

Uso de material bibliográfico de 
baixa qualidade e citação das 

referências inadequadas. 
 

Não apresentou os 
materiais bibliográficos 

consultados 

Domínio do conteúdo 
Expressou com muita segurança 
a compreensão dos conteúdos 

 
Expressou pouca segurança dos 

conteúdos 
 

Expressou com 
insegurança a 

compreensão dos 
conteúdos 

Criatividade e uso de 
recursos 

O trabalho apresentado foi muito 
criativo atraindo a atenção de 

todos. Usaram recursos de 
apresentação muito inovadores 

 
O trabalho apresentado foi pouco 
criativo. Usaram poucos recursos 

de apresentação inovadores 
 

O trabalho apresentado 
não foi inovador e 

criativo 

Distribuição das partes 
Todos os membros do grupo 
participaram igualmente na 

apresentação 
 

Alguns membros do grupo 
participaram muito enquanto 

outros quase não participaram. 
 

Houve membros que 
não participaram na 

apresentação 

Clareza e organização 
A apresentação é muito clara e 

organizada. 
 

A apresentação é pouco clara e 
organizada 

 
A apresentação é 
confusa e pouco 

organizada. 

Uso do tempo na 
apresentação 

Apresentou o trabalho dentro do 
tempo estabelecido (ex. até 10 

minutos) 
 

Apresentou o trabalho fora do 
tempo estabelecido (+/- de 26 a 

49% do tempo.) 
 

Apresentou o trabalho 
fora do tempo 

estabelecido (+/- 50 % 
do tempo.) 

Rubrica de avaliação de uma visita de estudo 

Critérios 
Níveis de desempenho 

A B C D E 

Empenho 
 

Empenha-se na organização da 
visita revelando iniciativa e 

responsabilidade 

 

Colabora na organização da visita 
desenvolvendo as tarefas solicitadas. 

 

Não participa na organização 
da visita. 

Atenção / 
Interesse 

Está muito atento, formula 
questões pertinentes, quer saber 

mais 

Está atento, responde a questões 
quando solicitado 

Atitude de desinteresse e 
displicência. Passivo, não 
responde nem formula 

questões. 

Respeito pelas 
regras e 
funções 

atribuídas 

Cumpre todas as regras e ajuda a 
fazer cumpri-las; cumpre muito 

bem as funções atribuídas. 

Cumpre as regras estabelecidas e as 
funções atribuídas, de forma 

satisfatória. 

Desrespeita as regras 
estabelecidas; não cumpre as 

funções atribuídas 

Conhecimentos 

Revela que adquiriu conhecimentos 
na visita, realizando com sucesso o 

instrumento solicitado 
(relatório/ questionário, quiz, 

outro) 

Revela que adquiriu conhecimentos na 
visita, realizando satisfatoriamente o 

instrumento solicitado 
(relatório/ questionário, quiz, outro) 

Não revela ter adquirido 
conhecimentos 
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Rúbrica de avaliação da participação dos alunos num trabalho de grupo 

Critérios Níveis de desempenho 

A B C D E 

Responsabilidade e 

Autonomia 

Mostra-se sempre disponível para 
trabalhar com os colegas do grupo 
e realiza as tarefas do trabalho de 
grupo sem ser incentivado pelos 
colegas.  
 

  Nem sempre se mostra disponível 
para trabalhar com os colegas do 
grupo e realiza a maioria das tarefas 
mas precisa de ser incentivado pelos 
colegas.  

 Não se mostra disponível 
para trabalhar com os 
colegas do grupo e não 
contribui para as tarefas do 
trabalho de grupo.  

Entreajuda 

Ajuda o grupo a resolver 
problemas, gere os conflitos e 
partilha ideias/informação/pontos 
de vista que ajudam o grupo a 
melhorar o seu trabalho e 
desempenho.  

 Faz um esforço para partilhar ideias 
úteis com os colegas do grupo e por 
vezes ajuda os colegas de grupo a 
ultrapassar as suas dificuldades.  

 Não partilha informações/ 
ideias úteis com os colegas e 
presta muito pouca ajuda aos 
colegas de modo a 
ultrapassar as suas 
dificuldades mesmo quando 
o consegue fazer.  

Respeito pelos 
outros 

Contribui para a criação de um 
clima de participação ativa de 
todos os elementos do grupo, 
respeitando as suas opiniões e 
estimula os colegas de grupo a 
respeitarem-se.  
 

Fomenta a criação de um clima de 
participação ativa de todos os 
elementos do grupo mas nem sempre 
respeita as opiniões dos colegas.  

Não mostra respeito pelos 
colegas de grupo 
(interrompe, ignora as ideias 
dos colegas).  

 

 

2.3 Critérios de avaliação transversais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Perfil dos alunos agrupado em 4 categorias. 

1 – FERRAMENTAS PARA TRABALHAR 
A - Linguagem e Textos 
B - Informação e Comunicação 

2 – FORMAS DE PENSAR 
C - Raciocínio e resolução de problemas 
D - Pensamento crítico e pensamento criativo 

3 – FORMAS DE TRABALHAR 
E - Relacionamento interpessoal 
F - Desenvolvimento pessoal e autonomia 

4 – VIVER NESTE MUNDO 

G - Bem-estar, saúde e ambiente 
H - Sensibilidade estética e artística 
I - Saber científico técnico e tecnológico 
J - Consciência e domínio do corpo 

. 

 

Capacidades - Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória 

Capacidades cognitivas e metacognitivas Capacidades Sociais e emocionais  

Capacidades Físicas e práticas 

 

A
p

re
n

d
iz

ag
e

n
s 

Es
se

n
ci

ai
s 

Atitudes e valores - Cidadania e Desenvolvimento 
Face ao conhecimento e à formação de cidadãos 

Conhecimentos - conteúdos de conhecimento disciplinar estruturado 

Conhecimento disciplinar  

Conhecimento interdisciplinar  

Conhecimento prático 
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Temas/Domínios ( a preencher por    
cada disciplina) 

DESCRITORES DE DESEMPENHO PASEO 

Conhecimentos Conteúdos 

Conhece conceitos 
Compreende conceitos  
Mobiliza conceitos 
Integra e utiliza os conceitos para resolver uma diversidade de problemas 

2 – FORMAS DE 
PENSAR 

(C, D) 

4 – VIVER 
NESTE 

MUNDO 
(G, H, I, J) 

 

Capacidades 
 
 

Comunicação 

Organiza o seu trabalho 
Organiza adequadamente as ideias 
Comunica com boa colocação e clareza  
Revela rigor na linguagem, tempo 

1 – FERRAMENTAS 
PARA TRABALHAR 

(A, B) 
 
 

2 - FORMAS DE 
PENSAR 

(C,D) 

Tratamento de 
Informação 

Utiliza e domina instrumentos diversificados para pesquisar, descrever, avaliar, validar e 
mobilizar informação, de forma crítica e autónoma 
Verifica diferentes fontes documentais e a sua credibilidade  
Interpreta informação 
Planeia e conduz uma pesquisa 
Transforma a informação em conhecimento 

Atitudes 
 

Autonomia 

Revela independência pessoal 
Realiza tarefas individualmente 
Revela espírito de iniciativa 
É persistente na procura de soluções 

3 - FORMAS DE 
TRABALHAR 

(E, F) 

Responsabilidade 

É pontual 
É assíduo 
Traz o material necessário 
É organizado 
Presta atenção 
Participa nas tarefas de aprendizagem 

Comportamento 
Relacionamento 

Interpessoal 

Respeita os outros e as suas opiniões 
Revela esforço 
Coopera/relaciona-se com os outros 
Colabora nas tarefas conjuntas 
Cumpre as regras de boa convivência 
Manifesta um comportamento adequado ao espaço da sala de aula e outros 
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CCA 

Temas/Domínios ( a 

preencher por cada 

disciplina) 

PERFIL DE DESEMPENHO 

Nível de consecução/Nível de Desempenho 

A B C D/E   

Conhecimentos e 

capacidades 

Conteúdos 

Mobiliza sempre o conhecimento disciplinar e transdisciplinar sobre os assuntos em análise com rigor 

científico/técnico/tecnológico/artístico, estabelecendo relações entre os conceitos/conteúdos 

necessários e a problemática. 

Fr
e

q
u

e
n

te
m

en
te

 

R
e

gu
la

rm
e

n
te

 

R
ar

am
e

n
te

 

N
u

n
ca

 

Comunicação 
Exprime-se sempre com correção, clareza, organização e rigor no uso da linguagem, utilizando, de 

forma adequada, terminologia específica das disciplinas. 

Tratamento de 

Informação 

Pesquisa e seleciona sempre o essencial e interpreta, com rigor, a informação recolhida disponível em 

diferentes fontes documentais físicas e digitais. 

Desenvolve sempre processos que conduzem à construção de produtos e de conhecimento 

autonomamente. 

Atitudes e valores 

Autonomia 

Revela sempre independência pessoal; 

Realiza, sempre, tarefas individualmente; 

Revela, sempre, espírito de iniciativa; 

É sempre persistente na procura de soluções. 

Responsabilidade 

O aluno é sempre pontual e muito assíduo. 

Nunca falta injustificadamente às aulas.   

O aluno traz sempre o material necessário para executar as tarefas de aula.  

Demonstra sempre organização no seu trabalho; 

Está sempre atento durante as aulas 

Cumpre sempre com as tarefas de casa e as da aula. 

Comportamento 

Relacionamento 

Interpessoal 

O aluno interage, sempre, com tolerância e empatia, aceitando diferentes pontos de vista. 

Revela sempre esforço na aquisição de aprendizagens.  

Coopera sempre com os colegas, com o professor e acata as instruções dadas.  

Colabora sempre nas tarefas conjuntas; 

Revela sempre uma postura adequada na sala de aula.  

Manifesta sempre consciência ambiental e social contribuindo para o bem-comum. 
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2.4 Critérios de classificação 
 

A avaliação enquanto processo, eminentemente pedagógico, com um princípio humanista, deverá ajudar o aluno a 

melhorar a qualidade das aprendizagens dos alunos e de ensino dos professores.  

Avaliar é diferente de classificar. Avalia-se para regular o processo de ensino e aprendizagem. 

Avalia-se para verificar as aprendizagens dos alunos, para lhes distribuir feedback que os torne conscientes de três 

questões essenciais: 

a) o que é preciso aprender; 

b) em que nível de desempenho se encontram em relação às aprendizagens a desenvolver;  

c) as estratégias para alcançar o esperado. 

 

Classificar significa atribuir valores e ordenar (quantitativamente).  

Esta é realizada após o processo de ensino, aprendizagem e avaliação. A classificação determina-se a partir dos dados gerados 

pelas tarefas de avaliação sumativa realizadas. Assim sendo, a classificação que o professor deverá atribuir depende do nível 

de desempenho global na totalidade das tarefas sumativas realizadas, tendo em conta as ponderações adotadas em cada 

disciplina / área disciplinar. 

 

No decorrer de cada período letivo, serão aplicadas sucessivamente, as diversas tarefas, de carácter formativo ou 

sumativo. Quando se tratar de uma tarefa sumativa, após a sua realização, o professor procede à respetiva classificação, de 

acordo com o slide seguinte. A classificação final é obtida através da média aritmética das diversas classificações encontradas 

para cada tarefa sumativa, atendendo a que as tarefas sumativas têm igual ponderação no cálculo da classificação final. 

 

 

 
 

 

As menções qualitativas a utilizar nos instrumentos de avaliação para classificação serão as seguintes: 

 

  1.ºCEB 2.º e 3.º CEB 

E 

D 
0%  a 49% Insuficiente 

1 
Insuficiente 

2 

C 50% a 69% Suficiente 3 Suficiente 

B 70% a 89% Bom 4 Bom 

A 90% a 100% Muito Bom 5 Muito Bom 
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3. Monitorização /Acompanhamento do projeto 

O projeto deve ser acompanhado/monitorizado pela equipa de autoavaliação do Agrupamento em articulação com a Coordenadora de Projetos e Equipa MAIA. 

 

Problemas Objetivos Ações estratégicas medidas Metas Indicadores 

- Predominância da 
avaliação sumativa e pouco 

feedback de qualidade. 

- Promover a avaliação formativa 
como principal modalidade de 

avaliação. 

- Definir um número mínimo de 
atividades que permitam aprender, 

ensinar e avaliar. 

- Aumentar as práticas de feedback 
formal aos alunos. 

- Número de 
momentos de 

feedback dado aos 
alunos, por 
disciplina. 

- Pouca diversificação de 
processos de recolha de 
dados para a avaliação. 

- Promover a utilização de diversos 
processos de recolha de informação 
quer para avaliação formativa quer 

para a avaliação sumativa. 

- Definir um número mínimo de 
processos de recolha de 

informação, por disciplina. 

- Aumentar o número de processos 
de recolha de informação. 

- Número de 
processos de 

recolha utilizados, 
por disciplina. 

- Resultados escolares 
baixos em algumas 

disciplinas. 

- Promover uma melhor articulação 
curricular a algumas disciplinas e 

melhorar às aprendizagens essenciais. 

- Em Equipas / CT / CDTT (reunião 
de ano) fazer melhor gestão do 

currículo, adequando aos diferentes 
alunos a que se destina. 

- Melhorar os resultados escolares 
nas disciplinas com mais insucesso. 

- Resultados 
escolares a 

algumas 
disciplinas. 

- Resistência à mudança de 
mentalidades de docentes, 
alunos e encarregados de 

Educação. 

- Promover a alteração de algumas 
práticas docentes 

- Promover nos alunos maior 
confiança nas suas aprendizagens 
- Promover nos Encarregados de 

Educação um maior 
acompanhamento das atividades 

escolares dos seus educandos. 

- Utilizar as reuniões semanais para 
planificar tarefas que incluam 

diferentes dinâmicas de trabalho 
em sala de aula, bem como tarefas 

desafiadoras para os alunos. 
- Criar para os alunos mais 

momentos de auto- avaliação e de 
avaliação interpares de modo a 

desenvolverem uma maior 
confiança nas suas aprendizagens 
- Dar a conhecer aos Encarregados 

de Educação os diversos registos de 
recolha de informação. 

- Aumentar o número de atividades 
de pares / grupos em sala de aula. 

- Aumentar o número de momentos 
de auto -avaliação e de avaliação 

entre pares 
- Aumentar o número de tomadas de 

conhecimento por parte dos 
Encarregados de Educação dos 

registos dos diferentes processos de 
recolha utilizados. 

- Avaliação do 
Projeto Curricular 

de Turma. 
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