
AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA – ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A avaliação pedagógica permite desenvolver as aprendizagens e as competências previstas no
PASEO (Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade Obrigatória), nas AE (Aprendizagens Essenciais) e na
ENEC (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania). Visa melhorar o processo de ensino e
aprendizagem em qualquer contexto de educação e de formação, desde a educação pré-escolar ao
ensino superior, colocando o aluno e as suas aprendizagens no centro de toda a ação pedagógica. 

A avaliação pedagógica integra a avaliação formativa e a avaliação sumativa (com fins formativos e
com fins classificatórios). São avaliações complementares, mas diferentes. A formativa é
tendencialmente contínua, ocorrendo durante o processo de ensino e aprendizagem, enquanto a
sumativa é essencialmente pontual e deliberada, ocorrendo em momentos pré-determinados, após
os processos de ensino e aprendizagem. 

Melhorar as aprendizagens dos alunos constitui o principal propósito da avaliação pedagógica. Numa
escola que se quer inclusiva, a avaliação deve ser entendida como um processo multidimensional
capaz de integrar todos os alunos, motivando-os a aprofundar conhecimentos e desenvolver
competências e atitudes. Importa, portanto, aferir com frequência o que os alunos sabem, são
capazes de fazer e podem melhorar, o que pressupõe enfatizar a avaliação formativa. Trata-se duma
avaliação pensada e planeada para incluir todos os alunos, para melhorar as aprendizagens e nunca
para discriminar os que possam ter mais dificuldades. As informações recolhidas através da avaliação
formativa não são utilizadas para classificar os alunos. Elas são utilizadas para proporcionar a
distribuição de feedback que ajude os alunos a aprender. 

Avaliar implica recolher informação relevante no quotidiano da sala de aula, diversificando as
técnicas e os processos de recolha. As diversas atividades propostas aos alunos são meios
fundamentais para recolher essas informações sobre o desenvolvimento das aprendizagens. Importa,
por isso, propor novas dinâmicas pedagógicas, didáticas e organizativas. De resto, para uma maior
fiabilidade no processo avaliativo, devem combinar-se diferentes processos de recolha de dados, em
contextos diferenciados. As técnicas e os processos / instrumentos devem ser adequados à tarefa e às
competências a mobilizar.

No desenvolvimento de práticas pedagógicas formativas, interessa estabelecer uma relação de
proximidade entre professor e aluno, baseada no diálogo e na partilha; reforçar a centralidade do
aluno e das suas aprendizagens; diversificar as dinâmicas em sala de aula; promover um feedback de
qualidade (orientações claras que permitem regular e autorregular as aprendizagens e, se necessário,
ajustar as estratégias); clarificar, através da construção de rubricas, o que os alunos devem saber
fazer. 

Envolver os alunos na avaliação promove a sua autonomia e capacidade de reflexão, pois desenvolve
a consciência sobre as aprendizagens e sobre a forma como as adquirem. As rubricas devem ser
ferramentas privilegiadas na autoavaliação do aluno e na avaliação interpares (heteroavaliação).
Quanto ao feedback, deve ser explícito e orientador, focado no processo ou na tarefa, com instruções
claras sobre os aspetos positivos e os aspetos a melhorar.

Para desenvolver a autonomia e regular/autorregular as aprendizagens, devem ser dadas
informações claras e simples sobre os objetivos a atingir; propostas tarefas (desafiadoras, mas
concretas e significativas); indicados os recursos a utilizar; estipulados momentos para fazer o ponto
de situação e prazos a cumprir.

Os critérios de avaliação das disciplinas e os respetivos níveis de desempenho deverão ser do
conhecimento dos alunos (e, sempre que possível, negociados com eles), já que os ajudam a
autorregular as suas aprendizagens, sabendo com clareza o que se pretende que aprendam e como
vão ser avaliados. 



Tendo em conta que a informação sistemática sobre os desempenhos favorece a regulação das
aprendizagens, o feedback e as rubricas assumem uma enorme importância em todo o processo. 


