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INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas Professor Óscar Lopes (AEPOL) é um território de 

intervenção prioritária desde 2006 e localiza-se em Matosinhos, no distrito do Porto. É 

constituído pela Escola Básica Estádio do Mar e pela Escola Básica Professor Óscar Lopes, a 

escola-sede do Agrupamento, e tem as valências da Educação Pré-Escolar e dos três ciclos do 

Ensino Básico.  

Num trabalho de continuidade, que iniciou há três anos, no âmbito da Autonomia e 

Flexibilidade Curricular, o AEPOL, no corrente ano letivo, pôs em desenvolvimento um Plano de 

Inovação onde se preveem práticas de avaliação pedagógica consonantes com o conteúdo dos 

textos abordados durante a ação de formação do Projeto MAIA.  

Este trabalho, que agora se configura como Projeto de Intervenção do Agrupamento, foi 

realizado por um grupo constituído pela diretora e pela equipa que coadjuva o seu trabalho, 

pelo coordenador da unidade orgânica do 1.º ciclo e pela coordenadora da Equipa 

Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva (EMAEI) e pretende traçar a política de avaliação 

do agrupamento e, assim, orientar os docentes nas suas práticas de avaliação pedagógica. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO  

A missão do AEPOL é assegurar a todas as crianças e alunos do agrupamento o acesso a 

uma educação que garanta que as suas perspetivas futuras não serão limitadas pelo estrato 

socioeconómico a que pertencem. A investigação tem-nos mostrado que os alunos pertencentes 

a contextos vulneráveis, cujos professores têm práticas de avaliação formativa, são os que 

apresentam resultados melhores em situações de avaliação externa, calcanhar de Aquiles deste 

Agrupamento, meta que ainda não foi possível atingir nem superar e, por isso, é intenção do 

AEPOL investir numa política de avaliação que garanta a melhoria das aprendizagens dos alunos.  

A leitura dos textos disponibilizados pela coordenação do Projeto MAIA tornou claro que 

a avaliação formativa é a pedra de toque da avaliação pedagógica para garantir a melhoria das 

aprendizagens dos alunos, porquanto é através dela “que o professor ensina”, “que os alunos 

aprendem” e que “ambos avaliam”, em construção social, de forma interativa, através de um 

“feedback” que se quer “inteligente”, ou seja, que informe os alunos do que eles precisam de 

fazer para superar as barreiras relativas à sua aprendizagem e possibilite ao professor questionar 

as suas práticas em prol das dificuldades encontradas pelos alunos, cultivando, assim, em 

terreno fértil, essa construção social. Desta maneira, a aprendizagem centra-se no aluno, autor 

do seu percurso escolar.  
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No entanto, para que esta intenção se torne realidade, as tarefas de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação assumem particular importância e devem ser diversificadas e estar 

em consonância com as aprendizagens previstas no currículo. É importante, efetivamente, saber 

o que se pretende avaliar, para, desse modo, ser possível articular a avaliação com o currículo 

e, por isso, todas as práticas de avaliação devem assegurar uma recolha de informação rigorosa, 

com a ajuda imprescindível de critérios e de níveis de desempenho claros e transparentes e de 

um feedback “inteligente” de que já falamos. Pretende-se que, através de metodologias ativas, 

em que o aluno aprende observando, refletindo, fazendo, este possa tomar consciência de como 

ativa os mecanismos de aprendizagem e de quais são os seus pontos fortes e os menos fortes.  

Esta modalidade de avaliação permite uma recolha de dados sobre o desempenho dos 

alunos, em tantos ângulos quanto a diversificação de procedimentos o permitir, e dá-nos a 

conhecer a pessoa nas suas potencialidades, através das tarefas que lhe são propostas 

desenvolver, individualmente e em relação.  

Contudo, porque a informação recolhida através da avaliação formativa não pode 

reverter para fins classificatórios, a classificação é obtida através da avaliação sumativa, sempre 

que é preciso fazer um balanço das aprendizagens que o aluno realizou e das que ainda não 

realizou. É esta classificação que vai permitir fazer um juízo global sobre as aprendizagens 

realizadas pelos alunos e expressá-la, em cada semestre, através de uma menção, no primeiro 

ciclo, e de um nível numa escala ordinal, de 1 a 5, nos segundo e terceiros ciclos. 

 

2. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação formativa, aquela que ensina a fazer, que se adota nos seus fundamentos e 

nos seus princípios, sustenta as práticas pedagógicas dos professores, de forma contínua e 

continuada, progressiva e diferenciada, assente em critérios de avaliação claros, compreensíveis 

e úteis para os alunos, que tornam claras as aprendizagens esperadas e aquilo que é necessário 

que os alunos façam para o conseguir, porquanto traduzem o que é importante avaliar no 

contexto do AEPOL.  No entanto, a avaliação formativa destina-se exclusivamente a recolher 

informação para distribuir feedback e, por isso mesmo, tal informação jamais deve ser 

mobilizada para efeitos de classificação. 

Por sua vez, a avaliação sumativa, com fins classificatórios, faz um balanço das 

aprendizagens que o aluno já realizou e daquelas que ainda não realizou. É, por isso, pontual, o 

mesmo é dizer que “num segmento de reta de sete partes geometricamente iguais, a avaliação 

formativa ocupará seis partes e a avaliação sumativa a parte restante” (Fernandes, 2021). 

Apesar de servir fins classificatórios, é usada, de forma complementar, com fins formativos, 
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acompanhada de feedback, uma vez que o resultado global, traduzido em menção ou em 

percentagem, não dá informação clara aos alunos sobre o que falta fazer para que o 

desempenho seja mais bem conseguido, como acontece com o feedback distribuído pelo 

professor, sustentado nos critérios de avaliação e nos níveis de desempenho pré-definidos.  

As figuras seguintes sintetizam os mecanismos a ativar para a sua realização. 

 

Figura1 – Operacionalização da avaliação formativa 

Tabela 1 – Procedimentos de recolha de informação  
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Interações e diálogos com os alunos 

Respostas a questionários (testes, questões-aula) 

Produção de discursos preparados (debates, apresentações) 

Produção de textos (síntese, resumo, relatório) 

Experiências/Resolução de problemas 

Práticas de atividade e de aptidão física 

Práticas de experimentação e de criação 

Rubricas de avaliação 

Avaliação pelos pares (coavaliação) 

Auto e heteroavaliação 

 

Os modos de avaliação e os procedimentos de recolha de informação sobre as 

aprendizagens dos alunos devem ser diversificados, quer na prática da avaliação formativa quer 

na da avaliação sumativa, uma vez que as áreas de competência inscritas no Perfil dos Alunos à 

Saída da Escolaridade Obrigatória são diversas também e preveem desempenhos de vária 

ordem.        

Temos consciência do carácter subjetivo da avaliação pedagógica (formativa e 

sumativa), porquanto se trata de uma ciência social, mas aprendemos que  não é pelo facto de 

ela ser subjetiva que não pode ser rigorosa,  e, por isso, a triangulação dos resultados dos alunos, 

Perfil dos Alunos à 

Saída da 

Escolaridade 

Obrigatória 

Tarefas  
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recolhidos através da diversidade de processos, garante esse rigor da avaliação, porque analisa 

o desempenho do aluno através de vários ângulos, situando-o num determinado nível de 

desempenho e tornando claro o que lhe falta fazer para conseguir um desempenho cada vez 

melhor.   

Os critérios de avaliação definidos, depois de aferidas as áreas de confluência das várias 

disciplinas que compõem o currículo, constituem-se como referenciais comuns para todo o 

agrupamento, o mesmo é dizer que todos os professores vão avaliar os alunos sustentando a 

sua ação nestes critérios e nos níveis de desempenho que lhes correspondem. É importante 

lembrar, no entanto, que a educação pré-escolar se centra na documentação do processo, no 

entanto, quando faz a descrição da aprendizagem da criança, apesar de não a traduzir numa 

classificação nem numa menção qualitativa, deve fazer um balanço do que a criança aprendeu 

e do que não aprendeu e, neste sentido, utiliza também a avaliação sumativa. Relativamente 

aos alunos com necessidades educativas, os critérios de avaliação são os mesmos. No entanto, 

a avaliação pedagógica é operacionalizada na sua vertente ipsativa, uma vez que este referencial 

torna possível comparar o desempenho do aluno com os seus desempenhos anteriores, tendo 

em conta o ponto de partida de cada um e o seu ritmo de aprendizagem, mencionados nos 

respetivos PEI. 

 

Tabela1 – Critérios de avaliação 

 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

A B C D E 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAMENTO 
DA 

INFORMAÇÃO 
 

 
Domina capacidades de compreensão 
e de expressão nas modalidades oral, 
escrita, visual e multimodal.  
 
 
 

Compreende processos e fenómenos 
científicos. 
 
 
Observa, analisa informação, 
experiências ou ideias. 
 
 
 

Utiliza diferentes metodologias e 
ferramentas para pensar criticamente.  
 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 
Apesar dos progressos, ainda não 
domina capacidades de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual 
nem multimodal.  
 

Compreende com dificuldade 
processos e fenómenos 
científicos. 
 

Demonstra dificuldades de 
concentração para poder 
observar, analisar informação, 
experiências ou ideias. 
 

Demonstra dificuldades em 
utilizar diferentes metodologias e 
ferramentas para pensar 
criticamente.  
 

N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 
Não domina capacidades de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual e 
multimodal.  
 
 

Não compreende processos e 
fenómenos científicos. 
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
de concentração para poder 
observar, analisar informação, 
experiências ou ideias. 
 

Demonstra muitas dificuldades 
em utilizar diferentes 
metodologias e ferramentas para 
pensar criticamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CLAREZA DO DISCURSO 
 

 
Utiliza diferentes linguagens e 
símbolos associados à língua materna 
(e línguas estrangeiras), à literatura, à 
música, às artes, às tecnologias, à 
matemática e à ciência.  
 
 

 
Utiliza, com dificuldade, 
diferentes linguagens e símbolos 
associados à língua materna (e 
línguas estrangeiras), à literatura, 
à música, às artes, às tecnologias, 
à matemática e à ciência.  
 

 
Utiliza, com dificuldade, 
diferentes linguagens e símbolos 
associados à língua materna (e 
línguas estrangeiras), à literatura, 
à música, às artes, às tecnologias, 
à matemática e à ciência.  
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 Adequa estas linguagens aos 
diferentes contextos de comunicação, 
em ambientes analógico e digital.  
 
 

Colabora em diferentes contextos 
comunicativos, de forma adequada e 
segura, utilizando ferramentas 
analógicas e digitais. 
 
 

Adequa, com dificuldade estas 
linguagens aos diferentes 
contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital.  
 

Colabora em diferentes contextos 
comunicativos, de forma pouco 
adequada e pouco segura, 
utilizando ferramentas analógicas 
e digitais. 
 

Não adequa estas linguagens aos 
diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes 
analógico e digital.  
 
Não colabora em diferentes 
contextos comunicativos, de 
forma adequada e segura, 
utilizando ferramentas analógicas 
e digitais. 
 

C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 

 
 
 
 

 
 

CONSTRUÇÃO  

 
Pesquisa, descreve, avalia, valida e 
mobiliza informação, de forma crítica 
e autónoma. 
 
 
Verifica diferentes fontes documentais 
e a sua credibilidade. 
 
 

Transforma a informação em 
conhecimento.  
 

 
Pesquisa, descreve, avalia, valida 
e mobiliza informação, de forma 
pouco crítica e pouco autónoma. 
 
 

Verifica, com dificuldade, 
diferentes fontes documentais e 
a sua credibilidade. 
 

Transforma, com dificuldade, a 
informação em conhecimento.  
 

 
Pesquisa, descreve, avalia, valida 
e mobiliza informação, de forma 
muito pouco crítica e muito 
pouco autónoma. 
 

Verifica, com muita dificuldade, 
diferentes fontes documentais e 
a sua credibilidade. 
 

Não transforma a informação em 
conhecimento.  
 

 
 

APLICAÇÃO  

 

Aplica, integra e mobiliza o 
conhecimento. 
 

 

Demonstra muitas dificuldades 
em aplicar, integrar e mobilizar o 
conhecimento.  
 

 
Não aplica, não integra e não 
mobiliza o conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPENHO 
 
 

 

Estabelece objetivos, traça planos e 
concretiza projetos, com sentido de 
responsabilidade e autonomia.  
 
 

Desenvolve novas ideias e soluções, 
de forma imaginativa e inovadora.  
 
 
 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 
 
 
Interage com tolerância, empatia e 
responsabilidade.  
 
 

Trabalha colaborativa mente para o 
bem comum.  
 
 

Manipula e manuseia materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e sistemas. 
 
 
 

Executa operações técnicas, 
adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção expressa.  
 
 
 

Tem consciência de si próprio a nível 
emocional, cognitivo, psicossocial, 
estético e moral.  
 

 

Estabelece objetivos, traça planos 
e concretiza projetos, com 
alguma responsabilidade e com 
pouca autonomia.  
 

Desenvolve novas ideias e 
soluções, de forma pouco 
imaginativa e pouco inovadora.  
 
Adequa pouco comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
 

Interage com pouca tolerância, 
pouca empatia e pouca 
responsabilidade.  
 

Demonstra dificuldades em 
trabalhar colaborativamente para 
o bem comum.  
 

Demonstra dificuldades em 
manipular e manusear materiais 
e instrumentos diversificados 
para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas. 
 

Demonstra dificuldades em 
executar operações técnicas, 
adequando com dificuldade os 
meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa.  
 

Tem pouca consciência de si 
próprio a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e 
moral.  

 

Não é responsável nem tem 
autonomia para estabelecer 
objetivos, traçar planos e 
concretizar projetos.  
 

Não tem imaginação para 
desenvolver novas ideias e 
soluções.  
 

Não adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
 

Interage sem tolerância, sem 
empatia e sem responsabilidade.  
 
 

Não trabalha colaborativamente 
para o bem comum.  
 
 

Demonstra muitas dificuldades 
em manipular e manusear 
materiais e instrumentos 
diversificados para controlar, 
utilizar, transformar, imaginar e 
criar produtos e sistemas. 
 

Não executa operações técnicas, 
adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção 
expressa.  
 
 

Não tem consciência de si próprio 
a nível emocional, cognitivo, 
psicossocial, estético nem moral.  
 

 

3. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

O sistema de avaliação português prevê, no final de cada semestre, a atribuição de 

menções, para o 1.º ciclo, ou de níveis, para os 2.º e 3.º ciclos.  
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Os critérios definidos para a avaliação formativa sustentam também as práticas de 

avaliação sumativa, cujos resultados são utilizados para atribuir classificações aos alunos e para 

os certificar no final dos ciclos. A avaliação sumativa tem, assim, como propósito, recolher 

informação sistematizada e sintetizada, no sentido de formular um juízo acerca do que os alunos 

aprenderam, atribuindo-lhes uma classificação, segundo a escala que se apresenta na tabela 2, 

com níveis de desempenho intermédios, que permitam uma triangulação mais flexível e mais 

rigorosa. 

 

Tabela 2 – Escala de classificação 

 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

NÍVEIS DE DESEMPENHO 

100-90 

Muito Bom 

89-75 

Bom 

74-50 

Suficiente 

49-20 19-1 

Insuficiente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSAMENTO 
DA 

INFORMAÇÃO 
 

 
Domina capacidades de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual 
e multimodal.  
 
 
 

Compreende processos e 
fenómenos científicos. 
 
 
Observa, analisa informação, 
experiências ou ideias. 
 
 
 

Utiliza diferentes metodologias e 
ferramentas para pensar 
criticamente.  
 

 N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 
Apesar dos progressos, ainda não 
domina capacidades de 
compreensão e de expressão nas 
modalidades oral, escrita, visual 
nem multimodal.  
 

Compreende com dificuldade 
processos e fenómenos 
científicos. 
 

Demonstra dificuldades de 
concentração para poder 
observar, analisar informação, 
experiências ou ideias. 
 

Demonstra dificuldades em 
utilizar diferentes metodologias e 
ferramentas para pensar 
criticamente.  
 

 N
ív

el
 In

te
rm

éd
io

 

 
Não domina capacidades 
de compreensão e de 
expressão nas 
modalidades oral, escrita, 
visual e multimodal.  
 
 

Não compreende 
processos e fenómenos 
científicos. 
 
 

Demonstra muitas 
dificuldades de 
concentração para poder 
observar, analisar 
informação, experiências 
ou ideias. 
 

Demonstra muitas 
dificuldades em utilizar 
diferentes metodologias e 
ferramentas para pensar 
criticamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CLAREZA DO DISCURSO 
 

 

 
Utiliza diferentes linguagens e 
símbolos associados à língua 
materna (e línguas estrangeiras), 
à literatura, à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática e à 
ciência.  
 
 

Adequa estas linguagens aos 
diferentes contextos de 
comunicação, em ambientes 
analógico e digital.  
 
 

Colabora em diferentes 
contextos comunicativos, de 
forma adequada e segura, 
utilizando ferramentas 
analógicas e digitais. 
 
 

 
Utiliza, com dificuldade, 
diferentes linguagens e símbolos 
associados à língua materna (e 
línguas estrangeiras), à literatura, 
à música, às artes, às tecnologias, 
à matemática e à ciência.  
 

Adequa, com dificuldade estas 
linguagens aos diferentes 
contextos de comunicação, em 
ambientes analógico e digital.  
 

Colabora em diferentes contextos 
comunicativos, de forma pouco 
adequada e pouco segura, 
utilizando ferramentas analógicas 
e digitais. 
 

 
Utiliza, com dificuldade, 
diferentes linguagens e 
símbolos associados à 
língua materna (e línguas 
estrangeiras), à literatura, 
à música, às artes, às 
tecnologias, à matemática 
e à ciência.  
 

Não adequa estas 
linguagens aos diferentes 
contextos de 
comunicação, em 
ambientes analógico e 
digital.  
 
Não colabora em 
diferentes contextos 
comunicativos, de forma 
adequada e segura, 
utilizando ferramentas 
analógicas e digitais. 
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C
O

N
H

EC
IM

EN
TO

 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUÇÃO  

 
Pesquisa, descreve, avalia, valida 
e mobiliza informação, de forma 
crítica e autónoma. 
 
 
Verifica diferentes fontes 
documentais e a sua 
credibilidade. 
 
 

Transforma a informação em 
conhecimento.  
 

 
Pesquisa, descreve, avalia, valida 
e mobiliza informação, de forma 
pouco crítica e pouco autónoma. 
 
 

Verifica, com dificuldade, 
diferentes fontes documentais e 
a sua credibilidade. 
 

Transforma, com dificuldade, a 
informação em conhecimento.  
 

 
Pesquisa, descreve, avalia, 
valida e mobiliza 
informação, de forma 
muito pouco crítica e 
muito pouco autónoma. 
 

Verifica, com muita 
dificuldade, diferentes 
fontes documentais e a 
sua credibilidade. 
 

Não transforma a 
informação em 
conhecimento.  
 

 
 

APLICAÇÃO  

 

Aplica, integra e mobiliza o 
conhecimento. 
 

 

Demonstra muitas dificuldades 
em aplicar, integrar e mobilizar o 
conhecimento.  

Não aplica, não integra e 
não mobiliza o 
conhecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESEMPENHO 
 
 

 

Estabelece objetivos, traça 
planos e concretiza projetos, com 
sentido de responsabilidade e 
autonomia.  
 
 

Desenvolve novas ideias e 
soluções, de forma imaginativa e 
inovadora.  
 
 
 

Adequa comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
 
 
Interage com tolerância, empatia 
e responsabilidade.  
 
 

Trabalha colaborativamente para 
o bem comum.  
 
 

Manipula e manuseia materiais e 
instrumentos diversificados para 
controlar, utilizar, transformar, 
imaginar e criar produtos e 
sistemas. 
 
 
 

Executa operações técnicas, 
adequando os meios materiais e 
técnicos à ideia ou intenção 
expressa.  
 
 
 

Tem consciência de si próprio a 
nível emocional, cognitivo, 
psicossocial, estético e moral.  
 

 

Estabelece objetivos, traça planos 
e concretiza projetos, com 
alguma responsabilidade e com 
pouca autonomia.  
 

Desenvolve novas ideias e 
soluções, de forma pouco 
imaginativa e pouco inovadora.  
 
Adequa pouco comportamentos 
em contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
 

Interage com pouca tolerância, 
pouca empatia e pouca 
responsabilidade.  
 

Demonstra dificuldades em 
trabalhar colaborativamente para 
o bem comum.  
 

Demonstra dificuldades em 
manipular e manusear materiais 
e instrumentos diversificados 
para controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e criar 
produtos e sistemas. 
 

Demonstra dificuldades em 
executar operações técnicas, 
adequando com dificuldade os 
meios materiais e técnicos à ideia 
ou intenção expressa.  
 

Tem pouca consciência de si 
próprio a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, estético e 
moral.  

 

Não é responsável nem 
tem autonomia para 
estabelecer objetivos, 
traçar planos e concretizar 
projetos.  
 

Não tem imaginação para 
desenvolver novas ideias e 
soluções.  
 

Não adequa 
comportamentos em 
contextos de cooperação, 
partilha, colaboração e 
competição. 
 

Interage sem tolerância, 
sem empatia e sem 
responsabilidade.  
 
 

Não trabalha 
colaborativamente para o 
bem comum.  
 
 

Demonstra muitas 
dificuldades em manipular 
e manusear materiais e 
instrumentos 
diversificados para 
controlar, utilizar, 
transformar, imaginar e 
criar produtos e sistemas. 
 

Não executa operações 
técnicas, adequando os 
meios materiais e técnicos 
à ideia ou intenção 
expressa.  
 
 

Não tem consciência de si 
próprio a nível emocional, 
cognitivo, psicossocial, 
estético nem moral.  
 

 

Queremos, no entanto, deixar bem claro que, a avaliação sumativa, realizada de forma 

pontual, determina o que o aluno sabe naquele momento, no entanto, isso não significa que 

este não possa recuperar essas aprendizagens (e a nota), e, por isso, deve ser-lhe garantida essa 

oportunidade, num momento ou em momentos posteriores. 
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 Atendendo ao que nos diz a investigação sobre a impossibilidade de medir as questões 

emocionais, sociais e de relação, é nosso entender que as mesmas podem e devem ser avaliadas, 

mas não são classificadas por si só. Entende-se por aluno competente aquele que é capaz de 

mobilizar as atitudes, as capacidades e os conhecimentos, de cada vez que é chamado a realizar 

uma tarefa escolar.  

 A atribuição de ponderações aos domínios, temas ou conteúdos (à semelhança do peso 

dado a cada um pela avaliação externa), fica à responsabilidade dos departamentos curriculares, 

no sentido de garantir que os alunos são avaliados em função dos critérios e dos níveis de 

desempenho aqui definidos, porquanto só assim estes se podem configurar como referenciais 

comuns no agrupamento e, só assim, também, a avaliação pode ser rigorosa e transparente para 

todos os envolvidos. Essa informação faz parte deste Projeto de Intervenção. 

Para além disso, fica aqui o compromisso de que cada disciplina vai diversificar os 

procedimentos de recolha de dados e os modos de avaliação, de acordo com a tabela que se 

segue, proporcionando aos alunos expressar-se da forma que lhes for mais natural (nas 

modalidades oral, escrita, visual e multimodal) para que, assim, possam atingir os seus objetivos 

de aprendizagem.  

 

Tabela 3 - Critérios de avaliação, procedimentos de recolha de informação e modos de avaliação 

Critérios de avaliação Procedimentos de recolha de informação Modos de avaliação 

 

Processamento de 

Informação 

Interações e diálogos com os alunos 

Respostas a questionários (testes, questões-aula) 

Auto e heteroavaliação 

Avaliação pelos pares 

 

 

 

 

Trabalho individual, em 

e de pares e em e de 

grupo 

 

 

 

 

Clareza do Discurso  

Produção de discursos preparados (debates, 

apresentações) 

Produção de textos (síntese, resumo, relatório) 

Auto e heteroavaliação 

Avaliação pelos pares 

 

C
o

n
h

ec
im

en
to

 (construção) 

 

Trabalhos de pesquisa 

Trabalhos de experimentação e de criação 

Auto e heteroavaliação 

Avaliação pelos pares 

(aplicação) 

Respostas a questionários (testes, questões-aula) 

Rubricas de avaliação 

Auto e heteroavaliação 

Avaliação pelos pares 

Desempenho 

Práticas de atividade e de aptidão física 

Práticas de experimentação e de criação 

Rubricas de avaliação 

Auto e heteroavaliação 

Avaliação pelos pares 
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Lembramos que para proceder à avaliação de um desempenho mais detalhado, os 

professores podem aplicar rubricas de avaliação, que, utilizadas em função dos critérios 

definidos, são excelentes meios para avaliar com detalhe as aprendizagens dos alunos. 

Tendo em mente a consistência das ações pedagógicas, traduzidas num Referencial 

Comum para o Agrupamento, que agregam, em torno dos mesmos critérios e respetivos níveis 

de desempenho, as aprendizagens, o ensino, a avaliação e a classificação, apresentamos 

seguidamente o algoritmo de classificação, sob a forma de rubrica holística. Pretende-se, assim, 

obter uma visão integrada do que é necessário aprender, avaliando o desempenho global do 

com vista à produção de um juízo fiável, justo e equitativo e à produção de classificações mais 

transparentes, mais justas e mais orientadas para que os alunos aprendam melhor.  

  

Tabela 4 – Rubrica holística 

 

Menção /Nível Descrição do desempenho tendo em conta os critérios definidos 

 
Muito Bom 

5 
 

Realizou todas as aprendizagens essenciais previstas, demonstra uma excelente capacidade de processamento 

da informação, comunica com rigor científico/técnico/tecnológico/artístico de forma muito clara, criativa e 

coerente e promove sempre a cooperação e o espírito de grupo. Reflete sobre as suas aprendizagens e 

perspetiva-se de forma muito coerente no seu futuro escolar.  

 

Bom 
4 

NÍVEL INTERMÉDIO 

 
Suficiente 

3 
 

Realizou a maioria das aprendizagens essenciais previstas, demonstra boa capacidade de processamento da 

informação, comunica de forma memorizada e compreensível, mas nem sempre coerente, e promove 

ocasionalmente a cooperação e o espirito de grupo. Reflete sobre as suas aprendizagens, mas perspetiva-se de 

forma pouco coerente no seu futuro escolar. 

 
Insuficiente 

2 

 

NÍVEL INTERMÉDIO 

 
Muito insuficiente 

1 
 

Não realizou a maioria das aprendizagens essenciais previstas, não processa a informação, não comunica os 

assuntos de forma compreensível nem coerente e não promove a cooperação nem o espirito de grupo. Não 

reflete sobre as suas aprendizagens.  

 

CONCLUSÃO 

              Temos consciência de que tudo o que aprendemos com este projeto dá resposta às 

dificuldades que vínhamos sentindo na estruturação dos nossos documentos, nomeadamente 

no que à avaliação diz respeito, no entanto, temos bem presente que a avaliação não é a 

panaceia para todos os males e que, por isso, as práticas de sala de aula têm de prosseguir 

metodologias ativas, que potenciem momentos em que os alunos interajam, reflitam, 

desenvolvam o pensamento crítico, construam o seu conhecimento e, dessa maneira, se tornem 

sujeitos livres e responsáveis, conscientes de que o agrupamento teve um papel preponderante 

na sua formação. 


