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1. Apresentação
Segundo o Decreto-Lei n.º 55/2018, a avaliação constitui um processo regulador do ensino e da

aprendizagem, que orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas e

tem por objetivo central a melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo contínuo de

intervenção pedagógica. Neste sentido urge perceber a avaliação de um ponto de vista holístico, e é

neste sentido que surge o conceito de avaliação pedagógica.

A avaliação pedagógica, de índole intrinsecamente formativa, implica uma regulação sistemática e

contínua do processo de aprendizagem, assim como uma definição clara dos seus objetivos e o

conhecimento, clarificação e apropriação dos critérios de avaliação. Deste modo, poderá abrir-se um

caminho mais fácil para ultrapassar alguns constrangimentos conhecidos, nomeadamente o

desconhecimento / compreensão restrita dos alunos, principalmente no que concerne aos critérios que

estão subjacentes à sua avaliação e a eventuais discrepâncias entre as disciplinas que compõem os seus

currículos.

De modo a tornar mais fiável o processo avaliativo, importa então recorrer a uma multiplicidade de

recolha de dados (instrumentos e técnicas), devidamente adaptados aos contextos em que se inserem,

assim como às tarefas e competências que interessa mobilizar.



Este projeto de intervenção pretende reforçar/relembrar que mais do que nunca as tarefas

trabalhadas com os alunos devem estar ligadas ao desenvolvimento do currículo, com especial enfoque

nas áreas de competências do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e na Autonomia e

Flexibilidade Curricular, por isso, a forma tradicional de avaliar apenas conhecimentos mostra-se,

novamente, inadequada. Avalia-se o é que mais fácil de avaliar - reprodução de conteúdos - em vez de

avaliar o que foi realmente aprendido. A avaliação deve ter como objetivo central ajudar os alunos a

aprender melhor, designadamente dando-lhes um feedback de qualidade, segundo Eusébio Machado “o

feedback é uma das competências centrais e mais poderosas que o professor deve dominar para garantir

uma avaliação formativa com impacto positivo nas aprendizagens dos alunos: por um lado, no plano

cognitivo, fornece aos estudantes a informação que eles precisam para compreenderem onde estão e o

que precisam de fazer a seguir; por outro lado, no plano motivacional, desenvolve o sentimento de

controlo sobre a sua própria aprendizagem e, por conseguinte, aumenta o grau de envolvimento dos

alunos através de processos cada vez mais eficazes de autorregulação”. O envolvimento dos alunos na

avaliação desenvolve a consciência sobre as aprendizagens, a forma como as adquirem e promove a

autonomia e a capacidade de reflexão.

Público-alvo: 1.º, 2.º e 3.º ciclos de escolaridade (ensino básico).



2.  Problema
A avaliação não é vista como um processo mas como constatação (positiva ou negativa), esta não 

contribui para o avanço das aprendizagens dos alunos.

Nenhuma escola pode fugir à trilogia: avaliação, aprendizagem e ensino, contudo as práticas das 

escolas quase sempre divergem deste pressuposto.

É óbvio que avaliar está intrinsecamente ligado com o ensino e aprendizagem, mas a avaliação 

deve ser vista como uma ferramenta pedagógica que contribui para a aprendizagem e não apenas como 

ferramenta de classificação.

Importa então refletir sobre as questões abaixo enunciadas e encontrar

soluções para as mesmas.



1) Como capacitar os docentes para uma avaliação pedagógica de qualidade?

2) Como incentivar os docentes para práticas de avaliação formativa?

3) Como utilizar/interpretar a informação recolhida para a avaliação pedagógica?

4) Quais os instrumentos de recolha de informação de qualidade para uma

avaliação pedagógica?

5) Quais os problemas/constrangimentos que podem resultar da avaliação

pedagógica?

6) Quais os instrumentos de recolha de informação mais adequados para utilizar

no contexto educativo atual (ensino presencial versus ensino à distância)?



3.  Justificação

Nas palavras da professora Andria Zafirakou, a quem foi atribuído o Global Teacher Prize em 2018,

a escola será melhor se não nos focarmos meramente na dimensão académica do desenvolvimento

educativo dos alunos: “Não somos uma fábrica, não temos a ambição de preparar em massa alunos para

que consigam responder a questões de exame.”

A construção deste projeto de intervenção, justifica-se a partir da questão: queremos uma escola

centrada numa avaliação classificativa , uniformizadora e cristalizada? Ou uma escola com práticas de

avaliação pedagógica, eminentemente formativa, onde todos podem aprender na diversidade e em

tempos diferentes?

Queremos uma escola que apresente um “fato” que terá de

servir a todos de igual modo? ou uma escola que vai “costurando”

os tantos “fatos” para os seus tantos alunos.



4.  Objetivos
● Clarificar os conceitos de avaliação formativa e sumativa pelo corpo docente;

● Clarificar a distinção entre avaliação e classificação;

● Desenvolver a implementação de ferramentas digitais para facilitar a avaliação formativa;

● Envolver ativamente os alunos, no processo de avaliação;

● Perceber a relação da utilização das tarefas avaliativas, com a leitura dos resultados que se obtêm

e as consequências pedagógicas dos mesmos.



5.  Revisão da literatura

O conceito de avaliação pedagógica deve ser compreendido por todos os intervenientes na

educação, sendo considerada uma opção pedagógica cujo propósito é melhorar as aprendizagens de

todos os alunos e é da integral responsabilidade dos docentes e das escolas, ou seja, avaliação interna.

Esta, integra quer a Avaliação Formativa (para muitos autores também designada Avaliação para as

Aprendizagens), quer a Avaliação Sumativa (para muitos autores também designada Avaliação

Sumativa). A avaliação pedagógica pressupõe dinâmicas de avaliação, de ensino e de trabalho

diversificadas. (Fernandes, 2019d).

A avaliação formativa e a avaliação sumativa devem implicar, quer a diversificação de processos de

recolha de informação, quer a diversificação das práticas de ensino, tendo em conta a diversidade de

alunos, pois “retemos 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos

simultaneamente, 80% do que dizemos e 90% do que dizemos enquanto fazemos algo em que refletimos

e participamos pessoalmente.” (Fialho, 2017).



Mas todo e qualquer “instrumento de avaliação” pode ser utilizado quer nas práticas de avaliação

sumativa quer nas práticas de avaliação formativa. O que realmente difere é a utilização que se faz dos

resultados obtidos (Fernandes, 2019b). Pode haver resultados sumativos com propósito classificativo ou

propósito não classificativo (forem utilizados para dar feedback aos alunos), mas, os resultados obtidos

nas avaliações formativas não deverão ser mobilizados para efeitos de se atribuírem classificações aos

alunos (Fernandes, 2019b).

“A avaliação formativa é um processo eminentemente pedagógico, tão integrado quanto possível

nos processos de ensino e aprendizagem, tendencialmente contínuo, cujo principal e fundamental

propósito é apoiar e melhorar as aprendizagens dos alunos” (Fernandes, 2019a) e são os alunos com

mais dificuldades quem mais beneficia da utilização sistemática da avaliação formativa (Black & Wiliam,

1998).

O feedback é o real conteúdo da avaliação formativa, pois é através dele que os alunos sabem o

que têm de aprender, onde se encontram em relação à aprendizagem e o que têm de fazer para aprender

(Fernandes, 2019a). No entanto, a investigação e as práticas têm demonstrado, que nem todo o feedback

é eficaz e induz efeitos positivos. Deste modo, o feedback é uma das competências centrais e mais

poderosas que o professor deve dominar para garantir uma avaliação formativa com impacto positivo nas

aprendizagens dos alunos. (Machado, 2019).



Uma estratégia, processo ou tarefa de avaliação que os professores poderão utilizar nas suas

práticas é a rubrica de avaliação. A rubrica pode ser um excelente apoio na avaliação do desempenho

dos alunos, pois, geralmente, ajuda-nos a melhorar a consistência, o rigor e, em geral, a qualidade da

avaliação realizada, além de que pode ser utilizada em qualquer nível de ensino e em qualquer percurso

de educação e formação. (Fernandes, 2019c)



- Formação para todos os coordenadores de grupo,

coordenadora de departamento (1.º ciclo) e diretores de

turma.

Clarificar os conceitos de avaliação

formativa e sumativa pelo corpo

docente.

Clarificar a distinção entre avaliação e

classificação.

Desenvolver a implementação de

ferramentas digitais para facilitar a

avaliação formativa.

.

- Formação para um docente representante de cada

disciplina;

- Momentos de articulação de grupo.

OBJETIVOS AÇÕES

6.  Metodologia



OBJETIVOS AÇÕES

Perceber a relação da utilização das

tarefas avaliativas, com a leitura dos

resultados que se obtêm e as

consequências pedagógicas dos

mesmos.

- Momentos de articulação de grupo com partilha de

práticas pedagógicas e de avaliação;

- Valorizar a prática de dar feedback;

- Generalizar a utilização das rubricas de avaliação.

Envolver ativamente os alunos no

processo de avaliação.

- Em assembleia de turma, os diretores de turma e os

professores titulares, debatem com os alunos como se

podem envolver nos processos de avaliação;

- Em cada disciplina, o professor deverá discutir os

critérios de avaliação das tarefas com os alunos;

- Em cada disciplina, o professor deverá promover a

coavaliação (os alunos identificam estratégias para

melhorar os trabalhos dos colegas).



Divulgação do 

projeto pelos 

formandos do 

projeto MAIA aos 

coordenadores de 

departamento/grupo 

(posterior à aprovação 

em Conselho 

Pedagógico)

setembro 2020

Articulação

para que os 

professores possam 

definir de que forma 

irão implementar a 

avaliação pedagógica

setembro 2020

Articulações

para serem utilizadas 

para discussão do 

sucesso das 

estratégias definidas

Semanais no 1.º 

período

Quinzenais nos 2.º e 

3.º Períodos

Análise em grupo da 

estratégia 

implementada, em 

termos de resultados 

(não quantitativos).

Final de cada período

Formação aos 

professores em 

avaliação pedagógica.

Avaliação final do 

projeto (com 

eventuais 

reformulações para 

posterior aplicação).

setembro 2021

Recurso ao Centro de 

Formação de Vila Real

Datas a definir pelo 

CFAEvr

Aprovação

em Conselho 

Pedagógico

julho 2020



8.  Resultados esperados

➔ Avaliação para as aprendizagens e não avaliação das aprendizagens;

➔ Desenvolvimento de competências na área da avaliação formativa;

➔ Aproximação, com maior qualidade, ao perfil que se deseja do aluno à saída da escolaridade

obrigatória;

➔ Melhorar os processos de construção de aprendizagens;

➔ Uma escola menos classificativa e mais pedagógica;

➔ Alunos mais participativos no processo de avaliação.
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