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I - CONTEXTUALIZAÇÃO
1. Nota prévia
Os Critérios Gerais de Avaliação, apresentados no presente documento, englobam os vários níveis de
ensino que constituem o Agrupamento de Escolas Mães d’Água – A Educação PréEscolar, o Ensino
Básico e o Ensino Secundário.
O referencial de avaliação do Agrupamento de Escolas Mães D’água de forma a desenvolver o Perfil
dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e as Aprendizagens Essenciais (AE) de cada
disciplina, articulando-se com os documentos de política educativa em vigor, nomeadamente o
Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, o Decreto - Lei n.º 54/2018 e pelas portarias que os vieram
regular, nomeadamente, Portaria 223- A, de 3 de agosto, Portaria 235-A de 23 de agosto, Portaria 226A, de 7 de agosto), obedece à definição concetual divulgada no Projeto de Monitorização,
Acompanhamento e Investigação em Avaliação (MAIA). Constituísse como um instrumento de reflexão
e aprendizagem no sentido da perceção e apropriação de novos conceitos, implementação de novas
práticas ou reformulação e aprofundamento de procedimentos e visa uma progressiva mudança de
paradigma no processo de avaliação.

2 Princípios e propósitos no domínio da avaliação pedagógica
As decisões sobre a avaliação devem resultar de uma reflexão aprofundada, coletiva, participada e
fundamentada. O Referencial de Avaliação, porque se destina a orientar as práticas de avaliação
pedagógica e de ensino dos professores, tem de prever a inserção pedagógica da avaliação nos
processos de educação e formação e deve ter uma natureza transdisciplinar por forma a que possa ser
utilizado em qualquer ano de escolaridade ou em qualquer disciplina. Assim, a avaliação deve ser
partilhada por professores, alunos e encarregados de educação e ser um processo transparente,
nomeadamente através da clarificação dos descritores de sucesso e explicitação dos critérios de
avaliação adotados. Apresenta-se como um meio privilegiado para promover e melhorar as
aprendizagens e deve estar fortemente articulada com a aprendizagem e com o ensino, com o
currículo e com o seu desenvolvimento.

A avaliação no Agrupamento de Escolas Mães D’Água (AEMA) orienta-se pelos seguintes princípios:
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Princípios

Avaliação

Classificação

Transparência

A avaliação tem de ser discutida
e participada com os alunos e
partilhada com os encarregados
de educação, devendo ser clara
nos seus propósitos, métodos e
objetos.

- Os alunos devem ser envolvidos na definição de
critérios; - Os professores das diferentes disciplinas
devem dar a conhecer aos alunos e aos
encarregados de educação os critérios de avaliação
e ponderação definidos no início de cada ano letivo.

Melhoria de
qualidade das
aprendizagens

A principal modalidade de
avaliação é a formativa que
consiste num processo
eminentemente pedagógico.
Tem por objetivo primordial a
melhoria da qualidade das
aprendizagens dos alunos e
assenta na prática de feedback
de qualidade.

-Os professores devem produzir rubricas que
promovam a autoavaliação, coavaliação e
heteroavaliação das aprendizagens dos alunos e que
incluam os princípios transversais de
avaliação/classificação;
-Os alunos devem assumir o compromisso de se
envolverem ativamente na melhoria das suas
aprendizagens;
- Os encarregados de educação devem ter um papel
interventivo na melhoria da aprendizagem dos seus
educandos.

Integração
curricular

Todas as tarefas propostas devem
servir para os alunos
aprenderem, os professores
ensinarem e ambos avaliarem
(antes da classificação).

- Os professores devem propor tarefas que permitam,
simultaneamente, aprender, ensinar e avaliar (a
criação de rubricas para as tarefas pode facilitar este
processo de integração de ensino-aprendizagemavaliação).

Positividade

Aos alunos deve ser dada
possibilidade de demonstrar o
que sabem e o que conseguem
fazer, seja pela criação de novas
oportunidades, seja pela
diversificação da natureza das
tarefas.

-Os professores devem fornecer feedback de
qualidade, formal ou informalmente, dando novas
oportunidades de aprendizagem aos alunos (avaliação
sumativa com propósitos formativos) antes do
processo de classificação (avaliação sumativa com
propósitos classificativos);
Os alunos devem valorizar todas as oportunidades de
aprendizagem.

Diversificação

Recurso obrigatório a diferentes
técnicas de recolha de
informação para que haja rigor e
fiabilidade no processo de
avaliação.

-Privilegiar a diversificação de processos de recolha de
informação;
-As técnicas e os processos utilizados para a recolha de
dados são da responsabilidade de cada professor e
devem ser utilizados/ selecionados de acordo com as
características de cada turma e cada aluno;
-Todas as técnicas de recolha de dados têm a mesma
valorização vertendo para os domínios de cada
disciplina;
- A ponderação dos domínios é da responsabilidade de
cada grupo disciplinar estando estes vertidos no
modelo comum designado por Critérios de
Ponderação.
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Em síntese:

-

a avaliação do aluno deve constituir um fator positivo, tendo em conta as dificuldades

diagnosticadas e as aprendizagens a melhorar, deve valorizar o conhecimento e deve ter em conta
os diferentes ritmos de aprendizagem. É imperativo diversificar os métodos de recolha de
informação, envolver outros intervenientes (encarregados de educação, outros docentes, alunos) e
avaliar em diferentes momentos e contextos.

-

a avaliação pedagógica deve ser utilizada pelos alunos e pelos professores para que se possam

desenvolver as aprendizagens e as competências previstas nas AE, no PASEO e noutros documentos
curriculares relevantes. Isto significa que, de forma sistemática, os alunos têm de ser claramente
informados acerca do que é importante aprender (através dos critérios), da situação em que se
encontram relativamente às aprendizagens que têm de realizar e dos esforços e estratégias que é
necessário fazer para o conseguir. É, por isso, fundamental que se retirem as devidas ilações quanto
ao papel incontornável do feedback e dos diálogos com os alunos nas salas de aula.

II – DEFINIÇÃO DE CONCEITOS
Este referencial de avaliação tem em conta os seguintes conceitos:
1. Avaliar - é um processo eminentemente pedagógico, de tomada de decisões a partir da
recolha de informações relevantes, rigorosas e credíveis que permitem descrever a qualidade
das aprendizagens dos alunos, monitorizando-as.
Na hora do balanço, o que verdadeiramente interessa é saber com rigor:
•

se o aluno ficou a saber;

•

como é que o aluno ultrapassou as dificuldades;

•

as razões que poderão ter impedido que assim acontecesse;

•

o que foi efetivamente feito pelo aluno e pelo professor para dissipar as
dificuldades.

O “Rigor” na avaliação decorre de:
•

diversidade de processos de recolha de informação;

•

critérios previamente definidos;

•

transparência dos processos;

•

articulação com o ensino e com as aprendizagens;

•

participação e reflexão.
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A avaliação pedagógica integra duas modalidades: ApA (Avaliação Para as Aprendizagens) –
utilização formativa da avaliação – e AdA (Avaliação Das Aprendizagens) – utilização sumativa
da avaliação.

A AdA e a ApA não se devem confundir uma com a outra pois, por definição: têm propósitos
distintos, ocorrem em momentos distintos, têm uma inserção pedagógica distinta, os seus
pressupostos epistemológicos são diferentes, logo a informação que se obtém a partir dos
dados de cada uma é também diferente.
1.1 Avaliação Para as Aprendizagens (ApA) – formativa – é uma avaliação de
proximidade, que tem como propósito melhorar a aprendizagem. É um processo de
recolha e interpretação de evidências que professores e alunos utilizam para determinar
em que situação se encontram os alunos, onde se pretende que eles cheguem e qual
a melhor forma de lá chegarem.
Características da ApA:


Ocorre durante o dia a dia da sala de aula;



Está integrada nos processos de ensino e aprendizagem (é contínua);



Resulta das interações que se devem estabelecer entre alunos e professores;



Está associada a formas de regulação e de autorregulação, através do feedback;



É um processo eminentemente pedagógico;



É criterial (comparação com critérios) e ipsativa (comparação do aluno consigo
mesmo - esforço, contexto, progresso);



Pode ser informal (experiências pessoais / subjetividade / interações e
conhecimento prático) ou formal (deliberada, intencional e programada).

Os dados da ApA não devem ser utilizados para fins sumativos, uma vez que esta utilização
coloca questões de validade e de fiabilidade.
A ApA requer fornecimento de feedback de qualidade aos alunos, tendo em vista o apoio e a
orientação dos mesmos no processo de aprendizagem.
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Uma vez que nem todo o feedback é eficaz ou induz efeitos positivos, o mesmo deve:


Incidir na tarefa, no processo de aprendizagem a que a mesma conduz e estar
orientado para a autorregulação. Nunca devem ser feitos comentários pessoais;
deve ser criterial ou ipsativo.



Descrever (não julgar) – identificar pontos fortes e pontos suscetíveis de melhoria.



Ser “positivo”, construtivo, apresentando sugestões.

1.2 Avaliação Das Aprendizagens (AdA) – sumativa – é um balanço, uma apreciação
global, um ponto de situação que se faz acerca do que, num dado momento, os alunos
sabem e são capazes de fazer. Os professores são livres de organizar os momentos de
avaliação sumativa que entenderem, sendo, no entanto, obrigados a comunicar o
resultado dessas avaliações aos Alunos e aos Encarregados de Educação;
É com base na avaliação sumativa que se tomam decisões relativas à progressão
académica dos alunos e/ou à sua certificação no final de um dado ciclo de estudos
Características da AdA:


É realizada após o ensino, para recolher informação no sentido de formular um juízo
acerca do que os alunos aprenderam, podendo ser ou não utilizada para atribuir uma
classificação;



É pontual (ocorre em certos momentos pré-determinados e calendarizados);



Está centrada nos resultados dos alunos;



Deverão ser postas em prática diferentes tarefas, para utilização de diferentes
rubricas e de outros processos de recolha de informação;



É criterial e normativa (normativa sobretudo quando é externa);



Produz informação sistematizada e sintetizada.

Condições para a operacionalização da AdA:
A AdA procura a objetividade e utiliza dados de natureza quantitativa que devem ser
estruturados através de uma diversidade de processos de recolha de informação, com
particular destaque, neste referencial, para as rubricas e o questionamento/questionário.
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Sintetizando, comparando as duas avaliações (sumativa e formativa)
AVALIAÇÃO FORMATIVA

AVALIAÇÃO SUMATIVA

Saber onde os alunos estão em relação à

Resumo do que os alunos sabem e são
capazes de fazer no final de uma dada
unidade

aprendizagem, para onde devem ir e
como
Contínua

Pontual

Feedback contínuo

Feedback pontual

Interativa

Pouco interativa

Alunos, em geral, são elementos ativos

Alunos, em geral, são passivos

Usada para reorientar, melhorar ou
apoiar
Diversos métodos

Usada para classificar, certificar, ou
selecionar
Testes para quantificar

Ênfase aos processos

Ênfase nos resultados

2. Processo de recolha de informação - qualquer ação formal ou informal, estruturada ou não
estruturada, desenvolvida com vista à obtenção de dados relativos às aprendizagens e
competências dos alunos, permitindo a distribuição de feedback de qualidade.
3. Critérios de Avaliação - explicitam aquilo que se deseja que aconteça, um ideal a alcançar.
São os padrões de aprendizagem considerados desejáveis em relação a um domínio e que
todos os alunos deverão ter oportunidade de atingir. Os critérios são importantes referenciais
de aprendizagem que devem ser definidos durante o processo de planificação do ensino, ser
transparentes e do conhecimento dos alunos.
4. Descritores de Desempenho - especificações que se consideram relevantes - descrições tão
simples e sucintas quanto possível - do nível de qualidade do desempenho dos alunos numa
dada tarefa de avaliação.
5. Tarefas (simultaneamente de ensino, de avaliação e de aprendizagem) - criteriosamente
selecionadas e diversificadas, devendo representar os domínios estruturantes do currículo.
Podem ser:


Tarefas que permitam avaliar as aprendizagens dos alunos de acordo com o que
está previsto no currículo nacional;
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Tarefas através das quais os alunos possam mostrar que são capazes de utilizar
adequadamente as aprendizagens adquiridas;



Tarefas através das quais os alunos realizem desempenhos relacionados com uma
diversidade de expressões.

6. Rubricas - orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os
seus progressos nas aprendizagens que têm de desenvolver. Assim, numa rubrica, deverão
existir sempre dois elementos fundamentais:
 um conjunto coerente e consistente de critérios que se considera traduzirem
claramente o que é desejável que os alunos aprendam;
 um conjunto muito claro de descrições de níveis de desempenho para cada um desses
critérios.

As rubricas permitem desenvolver uma avaliação de referência criterial, podendo ser
utilizadas no contexto da avaliação para as aprendizagens (formativa) e das aprendizagens
(sumativa); podem ser utilizadas para mobilizar informação para efeitos da atribuição de
classificações.
7. Domínio - organizador concetual (que pode ser comum a diferentes disciplinas) que
relaciona conceitos e práticas de estudo, unidos por uma linguagem comum e que são um
apoio à decisão estratégica. Estão orientados por critérios.

8. Classificar – aplicação de um algoritmo a partir das ponderações atribuídas aos domínios,
de acordo com os processos de recolha de informação, para cada disciplina, que resulta na
atribuição de um nível/menção.
9. Autoavaliação - com base nos domínios identificados, serão organizadas fichas de
autoavaliação dos alunos, nas quais estes sistematizam a sua autoavaliação, pelo menos no
final de cada semestre.
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III- POLÍTICA DE AVALIAÇÃO DO AGRUPAMENTO

No n.º 1 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, pode ler-se: “Até ao início
do ano letivo, o conselho pedagógico da escola, enquanto órgão regulador do processo de
avaliação das aprendizagens, define, de acordo com as prioridades e opções curriculares, e
sob proposta dos departamentos curriculares, os critérios de avaliação, tendo em conta,
designadamente:
 O Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória;
 As Aprendizagens Essenciais;
 As Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar;
 Os demais documentos curriculares, de acordo com as opções tomadas ao nível da
consolidação, aprofundamento e enriquecimento das Aprendizagens Essenciais”.

A avaliação em contexto educativo está sempre relacionada com a aprendizagem e com o
ensino; neste sentido, é avaliado não só o conjunto de aprendizagens realizadas pelo próprio
aluno/criança, mas também a validade dos métodos e estratégias implementados.
1. Pré-Escolar
No que diz respeito ao ensino pré-escolar, é fundamental clarificar a sua especificidade:

1.1 Princípios
Cabe a cada educador avaliar, numa perspetiva formativa, a sua intervenção, o ambiente, os
processos educativos, o desenvolvimento e as aprendizagens de cada criança e do grupo.
 Carácter holístico e contextualizado do processo de desenvolvimento e
aprendizagem da criança;
 Os objetivos desejáveis ou esperáveis;
 Coerência entre os processos de avaliação e os princípios subjacentes à organização
e gestão do currículo definidos nas Orientações Curriculares para Educação PréEscolar;

10

 Utilização de técnicas e instrumentos de observação e registo diversificados;
 Carácter formativo;
 Valorização dos progressos de cada criança.

1.2 Finalidades da Avaliação
Avaliar os progressos das crianças consiste em comparar cada criança consigo própria para
situar a evolução da sua aprendizagem ao longo do tempo. A avaliação deverá ser “formativa”;
a criança deve ser envolvida, descrevendo o que faz, como e com quem, como poderia
continuar, melhorar ou fazer de outro modo.
 Recolher informações que permitam regular o processo educativo;
 Refletir sobre os efeitos da ação educativa, a partir da avaliação de cada criança e
do grupo, de modo a estabelecer a progressão das aprendizagens;
 Permitir à criança participar na avaliação da sua aprendizagem, tomando
consciência dos seus progressos a partir da reflexão sobre as suas realizações e do
seu percurso;
 Valorizar as conquistas e descobertas da criança ao longo do seu percurso no jardim
de infância;
 Fornecer informação significativa aos encarregados de educação tendo em conta o
superior interesse da criança;
 Facilitar a transição e a continuidade entre a educação pré-escolar e o ensino básico,
através da disponibilização de informação das crianças.

1.3 Formas de avaliação
 Avaliação Diagnóstica: podemos considerar a avaliação diagnóstica como a
avaliação antes da ação. É a primeira avaliação que o Educador de Infância realiza,
de forma a que possa partir do que a criança já sabe e valorizar os seus saberes para
poder adequar a sua prática às necessidades e interesses das crianças.
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 Avaliação formativa: A avaliação na Educação Pré-Escolar assume uma dimensão
marcadamente formativa. Trata-se, principalmente, de um processo contínuo e
interpretativo que se interessa mais pelos processos do que pelos resultados e
procura tornar a criança protagonista da sua aprendizagem, de modo a que vá
tomando consciência do que já conseguiu, das dificuldades que vai tendo e de que
forma as vai ultrapassando.
 Análise dos trabalhos produzidos pelas crianças;
 Portefólios/dossiers de aprendizagem construídos com as crianças: permitem a
avaliação do progresso de cada criança, situados no contexto e no processo em que
se desenvolveu.
 Questionários a crianças, pais ou outros parceiros educativos;
 Outros: cabe ao Educador Titular de Grupo escolher e dosear a utilização de técnicas
e instrumentos de observação e registo, tendo em atenção as características de
cada criança, as suas necessidades e interesses, bem como os contextos em que
desenvolve as práticas. Considerando que a avaliação é realizada em contexto,
qualquer momento de interação, qualquer tarefa realizada pode permitir ao
educador a recolha de informação sobre a criança e o grupo. (DGE)

1.4 Intervenientes
A avaliação é da responsabilidade do educador titular do grupo que fará a gestão curricular.
O Educador deverá definir uma metodologia de avaliação de acordo com as suas conceções e
opções pedagógicas, capaz de integrar de forma articulada os conteúdos do currículo e os
procedimentos e estratégias de avaliação a adotar.
 A criança - participação na avaliação da sua aprendizagem;
 A equipa educativa – partilha de informações entre docentes, assistentes, outros
técnicos ou agentes educativos;
 Os encarregados de educação – envolvimento no processo de aprendizagem da
criança;
 O Departamento Curricular da Educação do Pré-Escolar – reflexão e partilha de
dados revelantes entre os docentes do departamento;
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 Os docentes de educação especial – participantes na avaliação das crianças que
beneficiam de medidas ao abrigo do D.L.54/2018
1.5 Comunicação da avaliação:
Encarregados de Educação
 Em cada momento de avaliação (Intercalar, final do1º semestre, final do 2º
semestre).
 No atendimento individual aos pais e encarregados de educação a realizar ao longo
do ano.
1º Ciclo
As grelhas de registo de observação/avaliação acompanham o processo individual da criança
de forma a facilitar a transição e a continuidade educativa.

1.6 Áreas de incidência
Avaliação incide sobre as aprendizagens a promover nas Áreas de Conteúdo.
Pretende-se que no final da Educação Pré-Escolar a criança seja capaz de:
 Construir a sua identidade e autoestima;
 Ser independente e autónoma;
 Ter consciência de si como aprendente;
 Mobilizar saberes artísticos;
 Conviver democraticamente e com sentido de cidadania;
 Exprimir-se oralmente;
 Ter consciência linguística/fonológica;
 Conhecer a funcionalidade da linguagem escrita e sua utilização em contexto;
 Identificar convenções da escrita;
 Demonstrar prazer e motivação para ler e escrever;
 Conhecer números e realizar operações;
 Organizar e tratar dados;
 Ter noção de geometria e medida;
 Demonstrar interesse e curiosidade pela matemática;
 Reconhecer a metodologia científica;
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 Conhecer o mundo social;
 Conhecer o mundo físico e natural;
 Reconhecer o mundo tecnológico e utilização das tecnologias.

2. PIEF
No que diz respeito ao PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação), é fundamental
clarificar a sua especificidade:
 O PIEF está enquadrado no Artigo 9º, , Decreto-Lei nº. 55/2018, de 6 de julho. Tem
como principal objetivo, o cumprimento da escolaridade obrigatória e a promoção
da inclusão social, depois de esgotadas outras medidas de promoção da integração
escolar no ensino regular.
 A avaliação usada neste programa, enquadra-se no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória, tendo por base, valores e áreas de competência na
construção do seu currículo e no desenvolvimento de cada indivíduo.

3. Restantes níveis de ensino
Os restantes níveis de ensino norteiam-se pelos seguintes princípios orientadores:

3.1 Avaliação para as Aprendizagens:
A Avaliação para as Aprendizagens (utilização formativa), sendo um processo contínuo e
sistemático de recolha e interpretação de evidências, visa informar os alunos, os professores e
os encarregados de educação sobre o desenvolvimento da aprendizagem, com vista ao
ajustamento de processos e de estratégias.
3.2 Avaliação das Aprendizagens:

A Avaliação das Aprendizagens (utilização sumativa) é um processo pontual, planeado e
calendarizado de recolha e interpretação de evidências sobre a aprendizagem realizada, a fim
de fazer um juízo de valor sobre ela e cujos resultados são obrigatoriamente comunicados
aos alunos e respetivos encarregados de educação.
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Nos 1º, 2º e 3º ciclos e Secundário, a Avaliação das Aprendizagens, sendo de natureza sumativa,
permite fazer pontos de situação e balanços globais sobre o que os alunos sabem e são capazes
de fazer.
Fazendo uso de uma diversidade de processos de recolha de dados, deve ter duas utilizações:
- obtenção de feedback para apoio das aprendizagens;
- classificação e certificação dos alunos.
A Avaliação para as Aprendizagens e a Avaliação das Aprendizagens são complementares,
adquirindo igual importância no processo avaliativo, ainda que tendo propósitos e momentos
de operacionalização distintos.
Os processos de recolha de informação (toda e qualquer ação ou dinâmica de trabalho, formal ou
informal, não estruturada ou estruturada, que se desenvolve para obter dados acerca das
aprendizagens e das competências dos alunos) a utilizar por todo o Agrupamento, quer
presencialmente, quer à distância (síncrona e/ou assíncrona) constam da tabela seguinte. Não
obstante, Os diversos departamentos selecionarão outros instrumentos que considerem

relevantes.
-

Testes

-

Trabalho individual, pares ou grupo

-

Caderno diário/dossiê/portfólio

-

Resolução de problemas/Questão de aula

-

Observação e formulação de questões

-

Apresentações, leituras, debates

-

Utilização dos dados da autoavaliação

-

Grelhas de registo de observação de aulas

dos alunos

O principal propósito de qualquer processo de recolha de informação é obter dados para
fornecer feedback de qualidade a todos os alunos e, nestes termos, a sua utilização é formativa
por natureza.
Porém, são igualmente necessários processos de recolha de informação que gerem dados que
sejam mobilizados para efeitos classificatórios.
Desta forma, os processos anteriormente elencados podem ser aplicados tanto na avaliação
formativa como na avaliação sumativa, havendo sempre a preocupação de, sempre que
possível, realizar a avaliação numa diversidade de contextos e em diferentes períodos de
tempo.
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3.3 Feedback/Participação dos Alunos
O feedback assume um lugar de destaque no processo de avaliação formativa, pois é ele que
orienta os alunos no seu processo de aprendizagem, possibilitando a autorregulação. Assim,
entendemos que este feedback deve ser tão mais individualizado e sistemático quanto
possível. Permite aumentar as possibilidades de promover as aprendizagens dos alunos,
motivando-os a rentabilizar o seu potencial.
A frequência com que se realiza o feedback é um fator muito importante a considerar, para
que o próprio cumpra o seu propósito. Se este ocorre num curto espaço de tempo antes da
nova avaliação, pode não permitir que as crianças e jovens possam reconfigurar os seus
processos de modo a integrá-lo.
Para que o feedback seja eficaz é essencial que os objetivos de aprendizagem e critérios de
sucesso/ ou rubricas estejam bem clarificados e sejam dados a conhecer, previamente, a todos
os intervenientes.
O feedback deve, também, ser fornecido aos alunos e aos encarregados de educação na
avaliação intercalar e de final de período.
 Frequência do feedback:
- Antes de cada tarefa - Feed Up (para onde é que eu vou?) - para clarificar os
-

objetivos de aprendizagem;
Durante cada tarefa - Feedback (como é que eu estou?) - para fornecer
informação

ÚTIl

e pertinente relacionada com os objetivos de aprendizagem

definidos;
-

Após cada tarefa - Feedforward (para onde é que quero ir?) - para permitir a
reorganização das suas ações de ensino e de apoio à aprendizagem.



O feedback será feito oralmente ou por escrito, dependendo das tarefas que os
alunos estão a desenvolver. O feedback pode ser fornecido individualmente, de
modo a colmatar necessidades específicas, ou a um grupo de alunos, caso as
dificuldades sejam comuns.
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O feedback deve servir a aprendizagem e não apenas resultar da aprendizagem. Sendo assim,
deve ser:
−

um processo contínuo;

−

oportuno;

−

relacionar-se com critérios claros;

−

legível;

−

incluir autoavaliação e comentários dos pares;

−

flexível e adaptado às necessidades dos alunos.

3.4 Plataformas e ferramentas digitais
Tal como no ensino presencial, no ensino à distância há algumas opções disponíveis. O nosso
Agrupamento utiliza a plataforma TEAMS, tendo um domínio institucional próprio e utiliza as
suas várias potencialidades (Email, OneNote, OneDrive, Formulários/Forms, Calendar,
SharePoint), a partir da qual é possível conceber e aplicar diferentes processos de recolha de
informação que habitualmente são usados em regime presencial:


Ferramentas para a criação de questionários online (Microsoft
Forms), ferramentas de gamificação (Kahoot, Quizizz, Socrative,
Mentimeter, etc.). Estas ferramentas proporcionam a possibilidade
de elaborar e aplicar os mais diversos tipos de avaliação formativa;



Plataformas online de criação e edição de páginas web e de design
gráfico, permitem desenvolver, de modo colaborativo, com e pelos
alunos diversos tipos de processos de recolha de informação,
como por exemplo a elaboração e a edição, individual ou
colaborativamente, de portefólios digitais (aumentando as
potencialidades de colaboração síncrona ou assíncrona).

Nas práticas de avaliação formativa, em regime de ensino a distância, os processos de recolha
de informação através de tarefas de papel e lápis também devem ser incentivados.
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IV - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO POR TAREFA
No n.º 2 do artigo 18.º da portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto, pode ler-se: “Nos critérios
de avaliação deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas para cada ano ou ciclo
de escolaridade, integrando descritores de desempenho, em consonância com as
Aprendizagens Essenciais e as áreas de competências inscritas no Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória”.
Os critérios de avaliação estão organizados em rubricas de avaliação por tarefa que
contemplam quatro critérios, com os respetivos níveis de desempenho, obedecendo a uma
escala de cinco níveis.

Os quadros com as rubricas e respetivos critérios de avaliação podem ser consultados no
Anexo I.
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V - PONDERAÇÕES POR DOMÍNIO

“Os critérios de avaliação devem traduzir a importância relativa que cada um dos domínios e
temas assume nas Aprendizagens Essenciais, designadamente no que respeita à valorização
da competência da oralidade e à dimensão prática e ou experimental das aprendizagens a
desenvolver” (n.º 3 do artigo 18.º da portaria n.º 223- A/2018, de 3 de agosto).
Os quadros com a ponderação por domínio, que são da competência dos Departamentos,
serão posteriormente aprovados em Conselho Pedagógico. Estes podem ser consultados no
Anexo II.

VI - POLÍTICA DE CLASSIFICAÇÃO
Atendendo à necessidade de definir as normas com que se avalia, torna-se necessário elencar
Critérios de Avaliação que estejam de acordo com os princípios constantes no PASEO, nas
Aprendizagens Essenciais e noutros elementos do currículo e que possam ser utilizados por
todos os docentes do Agrupamento.
Com o objetivo de uniformizar os procedimentos e terminologias, o Conselho Pedagógico
ratificou as seguintes ponderações, a serem aplicadas em todos os anos de escolaridade.

1. Critérios de avaliação
Os critérios de avaliação têm em conta as áreas do saber (conhecimentos), saber fazer (capacidades)
e saber estar (atitudes) de acordo com a seguinte ponderação
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Quadro 1

CRITÉRIOS
GERAIS

DESCRITORES DE DESEMPENHO

Básico – 50% a 70%
Secundário – 60% a 85%

SABER
Eficácia na
aquisição do
conhecimento
específico de
cada disciplina

Adquire os conhecimentos teóricos sobre a temática em
estudo.
Demonstra os seus conhecimentos, revelando competências
comunicacionais.

SABER FAZER
Eficácia na
aquisição das
capacidades
essenciais de
cada disciplina

Aplica os conhecimentos teóricos sobre a temática em estudo.
Aplica os conhecimentos adquiridos a novas situações.

Básico – 30% a 50%
Secundário – 15% a 40%

- Revela responsabilidade e integridade:
 É assíduo;
 É pontual;
 Cumpre as normas, tarefas e prazos propostos.

SABER ESTAR
Aferição do grau
de
responsabilidade
do aluno no
processo
educativo.

- Revela Excelência e exigência:
 É empenhado no seu processo de aprendizagem;
 Apresenta os materiais organizados e com sentido
estético;
 Manifesta capacidade de autoavaliação e
heteroavaliação.
 É autónomo
- Revela curiosidade, reflexão e inovação:
 Demonstra interesse (questiona sempre que tem
dúvidas);
 Utiliza diferentes formas de apresentação.
- Revela cidadania, participação e liberdade:
 Respeita a opinião e ações dos outros;
 Demonstra sentido de interajuda e cooperação.
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A avaliação dos DAC (Domínios de Articulação Curricular), quando a eles houver
lugar, no que aos domínios da disciplina diz respeito, aí ficará contemplada.
Quando concluído o DAC, a qualidade do produto será avaliada de forma
concertada com as restantes disciplinas envolvidas.



Educação Inclusiva (Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho) – alunos abrangidos
por medidas adicionais de suporte à aprendizagem e inclusão: a progressão dos
alunos abrangidos por estas medidas realiza-se nos termos definidos no relatório
técnico-pedagógico e no programa educativo individual.



Português Língua Não Materna: os alunos oriundos do estrangeiro, cuja língua
materna não seja o português, beneficiarão de um regime de avaliação adaptada
ao nível de proficiência linguística, decorrente dos resultados obtidos em teste
diagnóstico.

2. Procedimentos de uniformização
No Ensino Básico, é obrigatória a classificação quantitativa das fichas de avaliação,
podendo os demais trabalhos ser avaliados qualitativamente, de acordo com a
seguinte nomenclatura (subjacente à distribuição percentual que se indica):
1.º ciclo do ensino básico
Menção qualitativa

Percentagem %

Insuficiente

0 a 49

Suficiente

50 a 69

Bom

70 a 89

Muito Bom

90 a 100

2.º e 3.º ciclos do ensino básico
Menção qualitativa

Percentagem %

Nível

0 a 19

1

20 a 49

2

Suficiente

50 a 69

3

Bom

70 a 89

4

Muito Bom

90 a 100

5

Insuficiente
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No Ensino Secundário, é obrigatória a classificação quantitativa das fichas de avaliação
(nas suas componentes escrita e oral) numa escala de 0 – 20 valores, podendo os demais
trabalhos ser avaliados qualitativamente, de acordo com os seguintes intervalos e
correspondentes notações:
Ensino secundário
Menção qualitativa

Classificação

Nível

0 a 94

1a9

Suficiente

95 a 134

10 a 13

Bom

135 a 174

14 a 17

Muito Bom

175 a 200

18 a 20

Insuficiente

Componente das Atitudes (Saber Estar)
Ensino Básico

Cada indicador da componente das Atitudes (Saber Estar) tem 5 descritores, aos quais
correspondem as classificações constantes do quadro.
Descritores
Nunca

Raramente

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

1

2

3

4

5

Ensino Secundário

Cada indicador da componente das Atitudes (Saber Estar) tem 6 descritores, aos quais
correspondem as classificações constantes do quadro.
Descritores
Nunca

Raramente

Algumas
vezes

Muitas
vezes

Quase
sempre

Sempre

0

4

8

12

16

20
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