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Módulo 4 - Colaboração e monitorização das aprendizagens  

Registo de Atitudes 

 

Objetivo: Mostrar como se pode registar e monitorizar atitudes dos alunos. 
 
No documento Perfil dos Alunos à saída da escolaridade obrigatória estão descritas as Áreas de 
competências que devem ser desenvolvidas ao longo do percurso escolar do aluno. 
 

 
 
É por isso muito importante que o professor faça um registo regular e atento das atitudes do 
aluno para que possa monitorizá-las e dar-lhe o feedback necessário para a sua melhoria 
contínua.   
 
Pode fazer este registo de forma muito fácil e rápida na Escola Virtual. Vamos ver como: 
 
Aceda à área Turmas e clique em “Atitudes”. 

 
O feedback relativo às atitudes é dado sob a forma de pontos positivos (cor verde) e pontos 
negativos (cor laranja). Todos os pontos positivos, obtidos nas diferentes Atitudes definidas, são 
somados e todos os pontos negativos são subtraídos. 
 
 

No documento pode ler-se que  
“As Áreas de Competências agregam conhecimentos, 
capacidades e atitudes que permitem uma efetiva 
ação humana em contextos diversificados.” 

http://www.academia.pt/
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No ecrã de entrada, pode ver o resumo da semana, isto é, o total de pontos obtidos pelos alunos 
no período em questão. 

 
 

 
A plataforma apresenta à partida 3 atitudes para registo: 
 
1. Participa ativamente na aula 
2. Adequa comportamentos e cumpre regras 
3. Coopera com os outros 
 
Estes valores não podem ser removidos da plataforma. 
 
 
 
No entanto, o professor pode acrescentar mais 8 valores à sua escolha. Basta selecionar a opção 
“Configurar” e clicar, depois, em “Criar”. Depois de editadas as opções necessárias, clique em 
gravar. 
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Para efetuar um registo, deve selecionar um ou vários alunos ou até mesmo o botão “todos os 
alunos da turma” e clicar no botão “Registar Atitudes”. 
 

               
 
Podem ser atribuídos vários valores ao mesmo tempo. Clique em Gravar para finalizar. 
 
Na área “Relatório”, pode definir o período que deseja analisar e pode também filtrar os valores 
por critério. 
 
Ao passar com o rato por cima da barra de cada aluno, pode ver o detalhe de todos os registos 
desse aluno. 
 

 
 

 
Motive os seus alunos, dando-lhes feedback imediato e relevante.   
 
Bom trabalho com a Escola Virtual! 
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