
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE INTERVENÇÃO 

NOS DOMÍNIOS DO ENSINO, DA APRENDIZAGEM E DA 

AVALIAÇÃO 

 

 

A
G

R
U

P
A

M
EN

TO
 D

E 
ES

C
O

LA
S 

M
A

R
TI

M
 D

E 
FR

EI
TA

S 

 

 

 

Ana Laura Regadas, Ana Paula Agra, Isabel Marcelino, Paula Sá, Rosa Sapinho,  



 

Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 

2 

Projeto de intervenção nos domínios do ensino, da aprendizagem e da avaliação 

 
 ÍNDICE 

 

I- Introdução ………………………………………………………………………….. 3 

 

1.0 Explicação do Projeto …………………………………………………………... 3 

1.1 Enquadramento teórico ………………………………………………………… 3 

1.2 O AEMF ………………………………………………………………………….. 5 

12.1 Missão ………………………………………………………………………….. 5 

1.2.2 A população escolar ………………………………………………………….. 6 

1.3 Análise Swot …………………………………………………………………….. 7 

II- O sistema de avaliação do AEMF………………………………………………. 9 

2.1 Principais Conceitos ……………………………………………………………. 9 

2.2 Princípios a ter em conta ………………………………………………………. 9 

2.3 Finalidades ………………………………………………………………………. 10 

2.4 Procedimentos …………………………………………………………………... 10 

2.5 Intervenientes …………………………………………………………………… 11 

2.6 Processos de recolha de informação …………………………………………. 11 

2.7 Critérios de avaliação …………………………………………………………... 12 

III- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO AEMF ……………………………………... 13 

IV- ACOMPANAMENTO DO PROJETO …………………………………………. 17 

V – REFERÊNCIAS …………………………………………………………………. 18 

  

 

 

 
 

 



 

Agrupamento de Escolas de Martim de Freitas 

3 
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I- INTRODUÇÃO 

1.0 Explicação do projeto 

O presente documento foi elaborado no âmbito da formação no projeto MAIA, que tem como 

propósito contribuir para melhorar os processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação 

pedagógica e assim contribuir para que os alunos aprendam mais e melhor.  

A formação neste projeto implicava, por parte dos formandos, a elaboração de um 

documento de intervenção nos Agrupamentos que participaram nesta primeira fase, tendo 

como base a formação recebida. É neste contexto que foi elaborado o presente trabalho 

para o Agrupamento de Escolas Martim de Freitas, adiante referido como AEMF. 

Assim, após um pequeno enquadramento teórico, de uma apresentação do AEMF, 

encontrados os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças, é apresentado o 

sistema de avaliação do projeto. Finalmente preconiza-se a monitorização e 

acompanhamento do mesmo.  

1.1 Enquadramento teórico  

“A definição de um sistema de avaliação tem de ser assente em princípios de avaliação 

pedagógica, clarificando o papel dos professores e dos alunos nas ações pedagógicas, à 

definição e utilização de critérios de avaliação, à utilização da informação recolhida, à 

distribuição e utilização do feedback (Machado, 2020a), à participação dos alunos nos 

processos de avaliação (Machado, 2020b) e à diversificação dos processos de recolha de 

informação (Fernandes, 2020a, 2020b).” 

A avaliação formativa e sumativa são conceitos estruturantes no âmbito da avaliação das 

aprendizagens, cuja conceitualização tem evoluído desde a sua criação (1967, Michael 

Scriven). Atualmente, estes dois tipos de avaliação complementam-se, integrando e 

utilizando uma diversidade de contributos das teorias da aprendizagem e da avaliação que 

emergiram a partir do desenvolvimento do cognitivismo, do construtivismo, das visões 

socioculturais da aprendizagem e das perspetivas da teoria da atividade. Assim, considera-

se avaliação pedagógica todas as avaliações, formativas e sumativas, que se desenvolvem 

essencialmente no contexto da sala da aula e são da integral responsabilidade dos 

professores e dos seus alunos. Esta avaliação pedagógica é fundamental para apoiar e 

melhorar as aprendizagens dos alunos e o ensino dos professores. 

 Interessa, ainda, distinguir os conceitos de Avaliação Formativa ou avaliação para as 

aprendizagens (ApA) e de Avaliação Sumativa ou avaliação das aprendizagens (AdA). A 

avaliação formativa passou a ser entendida como sendo tendencialmente contínua, 

articulada com o ensino e a aprendizagem, orientada para a distribuição de feedback de 
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elevada qualidade a todos os alunos, acompanhando os processos para aprender, utilizando 

uma diversidade de processos de recolha de informação e promovendo dinâmicas de 

regulação e de autorregulação das aprendizagens, assim como de auto-avaliação, co-

avaliação e de avaliação inter-pares.  

A avaliação sumativa refere-se a pontos de situação e balanços acerca das aprendizagens 

realizadas pelos alunos e para, a partir daí, se poderem formular evidências passíveis de ser 

traduzidas por classificações que, neste contexto, terão uma importância pontual na vida 

pedagógica das escolas. Esta avaliação pode ter uma utilização formativa, em que os dados 

obtidos são analisados para distribuir feedback, tendo em vista a regulação e a 

autorregulação das aprendizagens, não sendo assim mobilizados para efeitos de atribuição 

de classificações. A avaliação pedagógica só faz sentido se estiver fortemente articulada 

com a aprendizagem e com o ensino, isto é, a avaliação é um processo que tem de estar 

intrinsecamente articulado com o currículo e com o seu desenvolvimento. 

A avaliação pedagógica tem realmente implicações significativas na forma como se organiza 

e se desenvolve o trabalho escolar, utilizando ações como: avaliar para apoiar e melhorar o 

ensino e as aprendizagens; utilizar a avaliação formativa para distribuir feedback de elevada 

qualidade a todos os alunos; utilizar a avaliação sumativa para fazer balanços e pontos de 

situação acerca do que os alunos sabem e são capazes de fazer, dando-lhe uma utilização 

formativa (distribuindo apenas feedback) ou mobilizando os seus resultados para efeitos da 

atribuição de uma classificação; integrar os processos de ensino, de avaliação e de 

aprendizagem; envolver os alunos tão ativamente quanto possível nos processos de 

avaliação;  definir critérios de avaliação e os respetivos níveis de consecução ou de 

desempenho; simplificar, tanto quanto possível, os procedimentos conducentes à avaliação 

para as e das aprendizagens; desenvolver uma avaliação transparente, isto é, uma 

avaliação cujos procedimentos sejam tornados públicos junto dos principais interessados 

(e.g. pais, alunos, docentes).  

O artigo 4º do Decreto-Lei 55 de 2018 de 6 de julho, nomeadamente nas alíneas a) e t), bem 

como nos artigo 22º a 27º, espelham esta nova conceção de avaliação, (…) a construção de 

uma nova atitude face à compreensão da avaliação e ao desenvolvimento de novas práticas 

prende-se também com uma ideia de escola mais inclusiva, e com um postura ética 

diferente face à avaliação no campo pedagógico (…). 

Alterar as perspetivas e práticas de avaliação é assumir que todos os alunos podem 

aprender - educação acessível para todos. Pretende-se que todos os alunos tenham 

sucesso nos seus percursos escolares, embora isto não signifique que todos os alunos 

atingem exatamente os mesmos níveis de aprendizagem, pois sabemos que está ao nosso 
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alcance conseguir que todos aprendam o essencial para prosseguir as suas vidas de acordo 

com as suas ambições, capacidades e legítimas aspirações- uma abordagem de ensino e 

de aprendizagem flexível, sem alterar o nível de desafio para os alunos.  

É necessário fazer a identificação e a remoção das barreiras dos métodos de ensino e 

materiais curriculares e maximizar a aprendizagem para todos os alunos. Faça-se a ponte 

com o Decreto- Lei 54/ 2018 de 6 de julho, que estabelece os princípios e as normas que 

garantem a inclusão, enquanto processo que visa responder à diversidade das 

necessidades e potencialidades de cada aluno e, ainda, da Lei nº 116/2019 de 13 de 

setembro, primeira alteração, por apreciação parlamentar, que estabelece o regime jurídico 

da educação inclusiva, assumindo assim o compromisso, de acordo com a definição da 

UNESCO (2009), enquanto processo que visa responder à diversidade de necessidades dos 

alunos, através do aumento da participação de todos na aprendizagem e na vida da 

comunidade escolar.  

A avaliação pedagógica só faz real sentido se estiver fortemente articulada com a 

aprendizagem e com o ensino. Isto significa que a avaliação é um processo que tem de 

estar intrinsecamente articulado com o currículo e com o seu desenvolvimento.Neste 

sentido, as propostas de trabalho, ou as tarefas, que são apresentadas aos alunos serão 

sempre utilizadas numa tripla dimensão: a) devem permitir que os alunos aprendam; b) 

devem permitir que os professores ensinem; e c) devem permitir que ambos avaliem as 

aprendizagens realizadas e o ensino. 

Deste modo, a melhoria das práticas de avaliação pedagógica é um dos mais importantes 

desafios a enfrentar pelos sistemas educativos contemporâneos. É um duro e difícil combate 

social, porque tem a ver com a possibilidade real de conseguirmos trazer milhões de 

crianças e de jovens para os indubitáveis benefícios do saber e do saber fazer, da cultura, 

da curiosidade e do fascínio que é conhecer o mundo em que vivemos. É este um dos 

caminhos que temos de prosseguir. 

1.2 O AEMF 

1.2.1 Missão do Agrupamento 

 A missão do Agrupamento é prestar à comunidade um serviço educativo de elevada 

qualidade, dando uma resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter 

único e dinâmico da ESCOLA e promovendo uma atitude e cooperante. O Projeto Educativo 

assenta numa visão de escola de referência pela humanização, abertura à comunidade, 

inovação e qualidade do serviço educativo prestado. Tem como prioridades de ação a 

promoção de uma Cidadania Plena e Responsável, do sucesso e da ligação à comunidade. 
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Os objetivos operacionais anuais são: aumentar a qualidade do sucesso; contribuir para o 

desenvolvimento de novas competências e capacidades; incentivar à melhoria de 

desempenho; adequar as atividades educativas e do ensino às capacidades e aos ritmos de 

aprendizagem das crianças e dos alunos; incentivar a utilização de metodologias ativas e 

experimentais no ensino e nas aprendizagens; reforçar a gestão articulada do currículo entre 

outros. 

1.2.2 A população escolar 

No ano letivo de 2019/2020 os alunos do Agrupamento de Escolas Martim de Freitas 

distribuem-se por quatro níveis de ensino de acordo com a tabela abaixo: 

Distribuição dos alunos por nível de ensino 1º ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo Total 

Número de alunos 635 405 569 1744 

Número de alunos avaliados pela EMAEI 36 23 36 101 

A percentagem de alunos avaliados pela EMAEI é de 6%. Relativamente a alunos apoiados 

pela ASE, os dados são os seguintes: 

 

Relativamente ao primeiro ciclo, cuja responsabilidade é da autarquia, não existem dados. A 

Câmara Municipal nos dois últimos anos contempla por igual todos os alunos no âmbito da 

ASE. 
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Neste contexto, é fundamental salientar as linhas orientadoras do Projeto Educativo do 

nosso Agrupamento que destaca como objetivo primordial a formação integral do aluno, 

capacitando-o em vários domínios e não, apenas, no domínio académico. Assim, e de 

acordo com o Projeto Educativo em causa “… é fundamental colocar cada aluno no centro 

da ação da escola e promover estratégias efetivas de trabalho individualizado. Para tal, será 

necessário diversificar a oferta formativa; atualizar práticas e metodologias de trabalho; 

inovar nos materiais didáticos e pedagógicos, e reforçar o trabalho colaborativo entre os 

docentes. O trabalho colaborativo, a partilha de saberes, materiais e experiências, a 

articulação vertical, a atualização científica pedagógica e didática são ferramentas 

essenciais nesse processo.”  

Do mesmo modo, o Regulamento Interno, assumindo todas as responsabilidades inerentes 

ao processo educativo, realça a importância da ação de todos os elementos da comunidade 

educativa na construção de uma escola de referência pela humanização, aberta à 

comunidade, à inovação, a processos educativos e formativos que motivem os alunos e 

desenvolvam neles o espírito crítico, a autonomia e a capacidade interventiva. O mesmo 

documento prevê a promoção da Qualidade das Aprendizagens com a introdução de um 

Plano de ação e na melhoria das aprendizagens dos alunos que demonstram dificuldades, e 

dos que pretendem consolidar as já realizadas, de modo a melhorar ainda mais os seus 

resultados.  

A  Equipa de Autoavaliação analisa e avalia o grau de concretização do projeto educativo e 

o modo como se prepara e concretiza a educação, o ensino e a aprendizagem dos alunos, 

tendo em conta as suas características específicas, pois avalia a execução de atividades 

proporcionadoras de clima e ambiente educativos capazes de gerarem as condições 

afetivas e emocionais de vivência escolar, propícias à interação, à integração social, às 

aprendizagens e ao desenvolvimento integral dos alunos.  

1.3 Análise SWOT 

 

O levantamento dos problemas mais significativos da área da avaliação no Agrupamento de 

Escolas Martim de Freitas tem como desafio conciliar as orientações curriculares saídas nos 

últimos três  anos: Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e Aprendizagens 

Essenciais,  bem como, as alterações legislativas de suporte à implementação destas 

orientações curriculares,  o Decreto-Lei nº54/2018 de 6 de julho, Decreto-Lei nº55/2018 de 6 

de julho, Portarias n.º 223-A/2018, n.º 226-A/2018 e n.º 235- A/2018.  

Durante os dois últimos anos foram analisados, discutidos e alterados os critérios de 

avaliação do Agrupamento em Departamentos e em Conselho Pedagógico, duas vezes. No 
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entanto, de acordo com a formação no Projeto Maia, estes critérios ainda não estão bem 

definidos.  

Feita uma análise SWOT para identificar pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças, deste desafio, salienta-se o seguinte: 

● Pontos fortes: 

1. Os resultados escolares situam-se, nos diversos indicadores analisados, em níveis 

elevados ou muito elevados; 

2.  Elevada percentagem de alunos sem níveis inferiores a três;  

3. Médias por disciplina elevadas; 

4. Proximidade entre os resultados da avaliação externa e interna (em algumas áreas 

ultrapassa mesmo a média nacional);  

5. Dinâmicas de trabalho cooperativo entre os docentes ao nível da gestão horizontal 

do currículo e na produção de materiais pedagógicos, que se reflete nos bons 

resultados obtidos pelos alunos, globalmente acima dos valores esperados; 

6. Articulação curricular e de atividades entre os diferentes níveis de ensino e/ou 

disciplinas; 

● Pontos fracos: 

1. Resultados escolares baixos em algumas disciplinas;   

2. Dificuldades na gestão dos currículos em algumas áreas; 

3. Predominância da avaliação sumativa nas práticas pedagógicas; 

4. Pouca diversificação de processos de recolha de dados para a avaliação sumativa 

5. Pouco implementado o feedback para a regulação das aprendizagens. 

● Oportunidades: 

1. Formação no Projeto Maia. 

2. Alterações introduzidas no ensino pelo modelo de ensino à distância, provocado pela 

Covid- 19. 

 Ameaças 

1. Muito foco da sociedade nos resultados das escolas em detrimento dos processos. 

2. Pouca confiança e respeito por parte do cidadão comum na profissão docente e da 

escola. 

Assim, pretende-se definir um sistema de avaliação para o AEMF, que possa utilizar os 

pontos fortes e as oportunidades, não esquecendo os pontos fracos e as ameaças. 
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Blamire, R., Engelhardt, K., & Looney, J. (Outubro de 2017) 

II- O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO AEMF 

2.1 Principais conceitos 

A avaliação é um processo eminentemente pedagógico primordialmente orientado para 

apoiar o ensino e as aprendizagens e não 

essencialmente orientado para atribuir 

classificações, i.e, avaliar para ensinar e 

aprender. A avaliação formativa deve ser a 

principal modalidade de avaliação. O 

esquema ao lado ilustra bem as alterações 

que estas modalidades de avaliação 

implicam nas práticas e no trabalho do 

professor, dentro e fora da sala de aula. 

Pretende-se que o feedback seja uma 

ferramenta que o professor deve dominar, 

que questione os alunos e os envolva nas 

aprendizagens, que promova a 

autoavaliação e a avaliação pelos pares.  

2.2 Princípios a ter em conta 

A avaliação no AEMF deve reger-se pelos seguintes princípios: transparência, melhoria da 

aprendizagem, integração curricular, positividade, diversificação. Para implementar 

estes princípios no agrupamento, propomos a seguinte operacionalização: 

Princípios Operacionalização 

 Princípio da transparência 

 

Devem ser conhecidos: critérios, finalidades, 

procedimentos, momentos, intervenientes e 

processos de recolha de informação; 

Princípio da melhoria da aprendizagem  A avaliação formativa deve ser a principal 

modalidade de avaliação a privilegiar no processo 

de ensino aprendizagem; 

 Princípio da integração curricular  As tarefas propostas aos alunos em sala de aula 

devem servir para aprender, ensinar e avaliar; 
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Princípio da positividade 

 

As tarefas de avaliação devem ocorrer em 

ambientes menos formais para que os alunos 

tenham oportunidade de mostrar o que sabem e o 

que são capazes de fazer; 

Princípio da diversificação 

 

Utilizar a triangulação no processo de recolha de 

informação. Esta triangulação implica a utilização 

de uma diversidade de processos de recolha de 

informação. A triangulação deve também ser 

alargada a diferentes intervenientes na avaliação 

tais como outros docentes, alunos e encarregados 

de educação. 
2.3 Finalidades 

 Fazendo a avaliação pedagógica parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, é 

finalidade da avaliação pedagógica permitir que o Agrupamento de Escolas Martim de 

Freitas preste à comunidade um serviço educativo de elevada qualidade, dando uma 

resposta eficaz às diferentes necessidades, tendo em conta o caráter único e dinâmico da 

ESCOLA. Só assim poderemos contribuir para a escola ser uma escola de referência pela 

humanização, abertura à comunidade, inovação e qualidade do serviço educativo prestado. 

2.4 Procedimentos e momentos 

Os processos informais e pouco estruturados de recolha de informação devem ser utilizados 

na sala de aula, sendo o seu registo ser tão informal quanto possível (não é necessário 

registar- se tudo, nem para todos os alunos ao mesmo tempo). Devem ser apresentadas   

diversas tarefas aos alunos que permitam ensinar, aprender e avaliar. Para estas tarefas 

deverão ser utilizadas rubricas e/ou listas de verificação que permitam dar feedback de 

qualidade, utilizando todas as suas componentes: feed up (clarificar os objetivos de 

aprendizagem), feed back (sugestão de ações a adotar pelos alunos para atingir os 

objetivos pretendidos) e feed forward (reorganizar o processo de ensino- professor e 

aprendizagem-aluno). 

Perante um determinado critério e/ou determinadas aprendizagens essenciais a realizar, é 

importante utilizar uma única rubrica, para a realização de uma diversidade de tarefas. 

Deverão ocorrer vários (a definir em cada grupo disciplinar) momentos formais de avaliação, 

por disciplina/área, por período utilizando diferentes processos de recolha de informação 

estruturadas (a selecionar por cada grupo disciplinar) por período e utilizados para fins 

classificatórios. Estes processos de recolha deverão também ser utilizados para dar aos 

alunos e aos Encarregados de Educação feedback de qualidade, tendo em conta que a 
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avaliação é um processo orientado para a inclusão dos alunos e para a autorregulação das 

aprendizagens. 

As tecnologias são uma presença cada vez maior e mais relevante no suporte do 

desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, apoiando novas formas de conceber e 

organizar a aprendizagem, devendo por isso, integrar os processos de avaliação.  

Existe atualmente uma diversidade de recursos educativos digitais à disposição, cuja 

eficácia depende da forma como são utilizados e integrados no ensino, pelo que deverão ser 

utilizados para apoiar novas formas de organizar a aprendizagem, quer no espaço quer no 

tempo. Sendo a avaliação parte integrante do currículo, dever-se-ão criar possibilidades de 

aprofundar a prática de avaliação formativa dentro e fora da sala de aula.  

2.5 Intervenientes  

Sendo a avaliação um processo eminentemente pedagógico e bem articulado com o 

processo de ensino e aprendizagem, o professor é o principal responsável. Também os 

alunos devem ser participantes ativos e comprometidos em todo o processo de avaliação, 

através da autoavaliação e da avaliação entre pares. A autoavaliação deve ocorrer no final 

de cada tarefa de avaliação formativa, podendo ser utilizadas listas de verificação e/ou 

rubricas. A avaliação entre pares deverá ocorrer, sempre que se considere oportuna. 

Em momentos de balanço, a avaliação deve ocorrer em triangulação, por exemplo  em 

conselhos de turma, em conselhos de docentes,  no conselho pedagógico e também com os 

docentes da educação especial,  o que permitirá que a mesma se concretize com maior 

rigor e contribua para uma melhor avaliação do que os alunos sabem  e são capazes de 

fazer. Esta triangulação permite aferir oscilações no desempenho dos alunos, beneficiando 

do olhar de mais do que um avaliador e assim fazer os ajustamentos necessários.   

Os Encarregados de Educação deverão acompanhar o processo de aprendizagem dos seus 

educandos, tomando conhecimentos dos registos de avaliação formativa e sumativa. 

2.6 Processos de recolha de informação 

A triangulação, como princípio e procedimento a adotar no processo de recolha de 

informação, implica a utilização de uma diversidade de processos de recolha. Na tabela dos 

critérios de avaliação formativa encontra-se uma grande diversidade desses processos de 

recolha.  
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2.7 Critérios de avaliação formativa e sumativa  

Para a definição dos critérios que apresentamos, foi considerado o conceito de competência 

previsto no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. A formulação dos mesmos, 

foi feita utilizando as áreas de 

competências do perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória bem 

como as aprendizagens essenciais. 

Tentou-se encontrar uma formulação 

abrangente por forma a que fossem utilizados por todas as disciplinas. Os critérios, como 

interpretações refletidas do currículo, constituem uma relevante referência para aprender, 

para ensinar, para avaliar e para classificar e, nesse sentido, devem constituir um importante 

meio para organizar o trabalho pedagógico a todos os níveis.  É importante à priori definir a 

organização e funcionamento pedagógico das salas de aula, a seleção das tarefas de 

trabalho que se devem sugerir aos alunos, passando naturalmente pela definição de um 

sistema de avaliação orientado para apoiar as aprendizagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema ilustra o que se deve ter em conta na elaboração de critérios 
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III- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO AEMF 

 
Critérios de avaliação (descritores a clarificar por disciplina) 

Temas/Domínios  
( a preencher por 
cada disciplina) 

Critérios Descritores de desempenho 
Processos de recolha de 

informação 

  
. Utilização de linguagem e símbolos 
associados à disciplina 

.  Domina e interpreta códigos relativos à linguagem específica da disciplina 

. Utiliza linguagens verbais e não-verbais para significar e comunicar, 
recorrendo a gestos, sons, palavras, números e imagens 
…. 
 
 

• Observações informais  

• Formulação de questões 

• Produção de Textos (e.g. 

Relatórios,  

Sínteses, Comentários Breves)  

• Apresentações  

• Debates 

•Questões aula  

• Trabalho individual 

• Resolução de problemas 

 • Entrevista informal  

• Conceção e Produção de 

objetos  

• Tocar um Instrumento 

• Utilização de Equipamentos  

•Materiais digitais 

• Trabalho de Grupo  

• Desempenho num jogo  

coletivo  

. Utilização de estratégias 
diversificadas para obter informação 
e comunicar  

. Pesquisa sobre matérias escolares e temas do seu interesse 

. Descreve, explica e justifica as suas ideias, procedimentos e raciocínios 

. É capaz de argumentar 

. Exprime-se com clareza 
….. 

. Procura de respostas para novas 

situações analisando a informação e 

aplicando-a em contextos específicos 

 

.  Define e executa estratégias adequadas para responder às questões 
colocadas 
. Analisa criticamente as conclusões a que chega, reformulando, se 
necessário, as estratégias adotadas 
. Trabalha com recurso a materiais e conhecimentos técnicos, científicos e 
socioculturais 
…… 
 

. Desenvolvimento da sensibilidade 

estética e artística e consciência e 
domínio do corpo 
 

. Desenvolve ideias criativas e com sentido no contexto a que dizem 

respeito 

. Recorre à imaginação, desenvoltura e flexibilidade 

……. 

. Adequação de comportamentos a 
contextos diversificados 
 

. Desenvolve e mantém relações diversas e positivas entre si e com os 

outros 

. Resolve problemas de natureza relacional de forma pacífica e com empatia 

. Trabalha em grupo/ pares de forma crítica e autónoma 

 
forma crítica e autónoma, sendo capaz de resolver problemas de natureza relacional 
de forma pacífica e empática.  
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. Análise do seu conhecimento 
identificando pontos fortes e 
fragilidades 
 

. É confiante, resiliente e persistente, construindo caminhos personalizados 
de aprendizagem 
. É capaz de expressar as suas necessidades e de procurar as ajudas e apoios 

mais eficazes para alcançar os seus objetivos 

. Manifesta consciência e responsabilidade ambiental e social 

. Faz, após feedback, a autorregulação, supera as suas dificuldades, 
reconhece os seus pontos fracos e fortes percorrendo um caminho de 
autonomia 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Mapas concetuais 

• Portefólio/dossier 

•Testes  

•Questionários Google Forms 

• Quizzes 

….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

portefólio 

 

• Listas de verificação 

 • Auto-avaliação dos alunos 
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Critérios de avaliação  

Critérios Nível Perfis de desempenho 

 
. Utilização de linguagem e símbolos associados à 
disciplina 
 
 
. Utilização de estratégias diversificados para obter 
informação e comunicar  
 
 
. Procura de respostas para novas situações 
analisando a informação e aplicando-a em 
contextos específicos 
 
. Desenvolvimento da sensibilidade estética e 
artística e consciência e domínio do corpo 
 
. Adequação de comportamentos a contextos 
diversificados 
 
 
. Análise do seu conhecimento identificando 
pontos fortes e fragilidades 
 
 

1 e 2 
 

O aluno revela muitas dificuldades/dificuldades ao nível da utilização de linguagem e símbolos associados à 
disciplina, e em comunicar. Não utiliza estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta muitas 
dificuldades/dificuldades em procurar respostas a novas situações e aplicar informação em contextos 
específicos. Revela muitas dificuldades/dificuldades ao nível da apreciação estética e no domínio do corpo. 
Tem muitas dificuldades/dificuldades em adequar os comportamentos. Também demonstra muita 
dificuldade/dificuldade em analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o 
aluno poderá ter dificuldade em adquirir, de forma satisfatória, as competências necessárias a prosseguir o 
seu percurso escolar. 

3 
 

O aluno utiliza de forma satisfatória a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza de forma 
satisfatória estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta alguma facilidade em procurar 
respostas a novas situações e aplicar informação em contextos específicos. Revela alguma sensibilidade ao 
nível da estética e do domínio do corpo. Adequa o comportamento com alguma facilidade. Manifesta 
alguma facilidade de analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno 
demonstra poder adquirir, de forma satisfatória, as competências necessárias a prosseguir o seu percurso 
escolar. 

4 
 

O aluno utiliza com facilidade a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza bem estratégias para 
obter informação e comunicar. Manifesta facilidade em procurar respostas a novas situações e aplicar 
informação em contextos específicos. Revela sensibilidade ao nível da estética e do domínio do corpo.  
Adequa os comportamentos e consegue analisar o seu próprio conhecimento. Tendo em conta o ano de 
escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, com facilidade, as competências necessárias a prosseguir o 
seu percurso escolar. 
 

5 
 

O aluno utiliza com muita facilidade a linguagem e símbolos associados à disciplina. Utiliza muito bem 
estratégias para obter informação e comunicar. Manifesta muita facilidade em procurar respostas a novas 
situações e aplicar informação em contextos específicos. Revela muita sensibilidade estética e bom domínio 
do corpo. Adequa conscientemente os comportamentos e consegue de forma clara analisar o seu próprio 
conhecimento. Tendo em conta o ano de escolaridade, o aluno demonstra poder adquirir, com muita 
facilidade, as competências necessárias a prosseguir o seu percurso escolar. 
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IV - ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 

O projeto deve ser acompanhado/monitorizado pela equipa de autoavaliação do Agrupamento. 

Problemas Objetivos Ações estratégicas medidas Metas Indicadores 

Predominância da 

avaliação sumativa e 

pouco feedback de 

qualidade 

. Promover a avaliação formativa 

como principal modalidade de 

avaliação 

. Definir um número mínimo de 

atividades que permitam aprender, 

ensinar e avaliar  

. Aumentar as práticas 

de feedback formal aos 

alunos em 50% 

. Número de momentos 

de feedback dado aos 

alunos, por disciplina 

Pouca diversificação 

de processos de 

recolha de dados para 

a avaliação 

. Promover a utilização de 

diversos processos de recolha 

de informação quer para 

avaliação formativa quer para a 

avaliação sumativa 

. Definir um número mínimo de 

processos de recolha de informação, 

por disciplina 

. Aumentar o número de 

processos de recolha de 

informação em 50% 

. Número de processos 

de recolha utilizados, por 

disciplina 

Resultados escolares 

baixos em algumas 

disciplinas 

. Promover uma melhor 

articulação curricular a algumas 

disciplinas e melhor às 

aprendizagens essências. 

. Em grupo disciplinar/CT/CDTT 

(reunião de ano) fazer melhor gestão 

do currículo, adequando aos 

diferentes alunos a que se destina 

. Melhorar os resultados 

escolares em 25 % nas 

disciplinas com mais 

insucesso 

. Resultados escolares a 

algumas disciplinas 

Resistência à mudança 

de mentalidades de 

docentes, alunos e 

Encarregados de 

Educação 

 

. Promover a alteração de 

algumas práticas docentes 

. Promover nos alunos maior 

confiança nas suas 

aprendizagens 

. Promover nos Encarregados de 

. Utilizar as reuniões semanais para 

planificar tarefas que incluam 

diferentes dinâmicas de trabalho em 

sala de aula, bem como tarefas 

desafiadoras para os alunos. 

  . Criar para os alunos mais 

momentos de auto- avaliação e de 

. Aumentar o número de 

atividades de 

pares/grupos em sala 

de aula em 25% 

. Aumentar o número de 

tarefas desafiadoras 

. Avaliação do Projeto 

Curricular de Turma 
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Educação maior 

acompanhamento das atividades 

escolares dos seus educandos  

 

avaliação interpares de modo a 

desenvolverem uma maior confiança 

nas suas aprendizagens 

. Dar a conhecer aos Encarregados 

de Educação os diversos registos de 

recolha de informação 

 

para os alunos em 25% 

. Aumentar em 2 5% o 

número de momentos 

de auto -avaliação e de 

avaliação entre pares 

. Aumentar em 50 % o 

número de tomadas de 

conhecimento por parte 

dos Encarregados de 

Educação dos   

registos dos diferentes 

processos de recolha 

utilizados 
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