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Projeto de Intervenção – 

Uma Escola Aprendiz…  

Ajuda os alunos a aprender 

melhor. 
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Objetivos Fragilidades Propostas de Resolução/ Ações Intervenientes Calendarização 

 

 Desenvolver práticas de 
avaliação pedagógica 
que envolvam mais 
ativamente cada um 
dos participantes no 
processo de ensino, 
aprendizagem, 
avaliação, através de: 

  
 
 
 
 

 diversificação dos 
processos de 
recolha de 
informação; 
 
 
 

 

 Confusão entre 
critérios e 
instrumentos de 
avaliação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pouca diversidade 
dos processos de 
recolha de 
informação e 
escassez de 
distribuição de 
feedback; 
 
 

 Escassa 
diversificação dos 
instrumentos de 
recolha de 
informação; 

 

 

 Difundir documentação e bibliografia 
para discussão, esclarecimento de 
conceitos e exemplificação de 
práticas (publicação na página do 
AEMM). 

 

 Aplicar um questionário a todos os 
docentes do AEMM, para aferir as 
suas práticas avaliativas, bem como o 
grau de conhecimento do projeto 
MAIA e da avaliação pedagógica. 

 

 Analisar os resultados dos 
questionários e divulgá-los nos grupos 
disciplinares. 
 

 Encorajar a implementação da 
triangulação nos processos/ técnicas 
de recolha de informação (inquérito, 
observação, análise, testagem) para 
se conseguir lidar melhor com a 
diversidade de ritmos de 
aprendizagem e reduzir a margem de 
subjetividade inerente a qualquer 
processo avaliativo (reflexão em 
reuniões de grupo / articulação 
curricular). 

 
 

 

 Diretor 
 
 
 
 
 

 Equipa MAIA 
 
 
 
 
 

 Coordenadores 
de Grupo e 
docentes 
 

 
1º Período  
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 distribuição 
sistemática de 
feedback de 
elevada qualidade 
tanto nos 
processos 
formativos como 
nos sumativos; 

 

 criação de 
momentos formais 
mais frequentes 
de autoavaliação 
reflexiva, 
sistematizando o 
envolvimento dos 
alunos nos 
processos de 
aprendizagem e 
avaliação. 

 Conhecimento 
lacunar de 
ferramentas que 
potenciem e 
facilitem a 
distribuição de 
feedback de 
qualidade; 

 

 Reduzida utilização 
de rubricas de 
avaliação; 
 
 

 Definir quando e como é dado o 
feedback aos alunos. 
 

 Criar formas e instrumentos para dar 
feedback regular aos alunos e 
partilhá-los (articulação com o 
PADDE). 

 
 

 Conceber um exemplo de rubricas de 
avaliação, para divulgação nos 
grupos. 

 

 Criar uma equipa, por grupo 
disciplinar, para produzir rubricas de 
avaliação por tipologias de atividades 
(em articulação com o PADDE). 

 
 

 Equipa MAIA 
 
 

 Coordenadores 
de Grupo e 
docentes 
 

2º Período 
 

 

 Continuar a formação 
de professores no 
domínio da avaliação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Confusão 
conceptual entre 
classificação e 
avaliação; 

 

 Dificuldade em 
criar / utilizar 
instrumentos que 
não sejam 
mobilizados para 
classificação; 

 

 Dinamizar sessões de esclarecimentos 
sobre conceitos e práticas de 
avaliação formativa versus conceitos 
e práticas de avaliação sumativa. 

 

 Motivar para a alteração da prática 
de avaliação formativa no final da 
unidade/sequência, no sentido de 
regular as aprendizagens dos alunos 
ao longo da unidade/sequência. 

 

 

 CFAE 
 

 Equipa MAIA 
 

 Formadores das 
últimas jornadas 
pedagógicas do 
AEMM. 

 
 

 

 
Ao longo do 
ano 
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 Promover encontros regulares, nos 
tempos de articulação, para partilhar 
experiências de práticas de sala de 
aula que permitam distinguir 
claramente momentos de avaliação 
com fins pedagógicos e com fins 
classificatórios.  

 Coordenadores 
de grupo e 
docentes 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

 Inexistência de 
critérios de 
avaliação 
transversais ao 
agrupamento; 
 

 Frágil articulação, 
na elaboração dos 
critérios, com os 
documentos 
estruturantes (AE, 
PASEO e Estratégia 
Nacional de 
Educação para a 
Cidadania). 

 

 Definir critérios gerais para o 
agrupamento, sem descaracterizar as 
disciplinas. 

 

 Rever os critérios específicos de cada 
disciplina/área curricular. 

 

 Adaptar grelhas, critérios de 
avaliação e descritores de 
desempenho. 

 

 

 Diretor 
 

 Equipa MAIA 
 

 Coordenadores 
de ano 

 

 Coordenadores 
de Grupo e 
docentes 

 
3ºPeríodo 

 

Aprovado em Conselho Pedagógico no dia 12 de outubro de 2021 


