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Avaliação 
Pedagógica



Enquanto processo regulador do ensino e da aprendizagem, a avaliação 

orienta o percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens realizadas, 

nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as capacidades e 

atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.

Na avaliação devem ser utilizados procedimentos, técnicas e instrumentos 

diversificados e adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos 

destinatários e ao tipo de informação a recolher, que variam em função da 

diversidade e especificidade do trabalho curricular a desenvolver com os 

alunos.

Avaliação à luz do DL 55/2018 (art. 22.º)



A avaliação formativa constitui um momento de excelência para 

uma análise global das aprendizagens dos alunos e para que 

estes possa melhor aprofundar o seu conhecimento sobre 

determinados temas. 

Por outro lado, a avaliação sumativa, que ocorre de forma mais 

espaçada no tempo, sintetiza as aprendizagens dos alunos 

(Fernandes, 2008). 

Estes dois conceitos não são opostos, são partes integrantes do 

processo de ensinar-aprender mas em que a avaliação pode 

assentar em propósitos distintos. 

Avaliação



A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação e permite obter 

informação privilegiada e sistemática nos diversos domínios curriculares, 

devendo, com o envolvimento dos alunos no processo de autorregulação 

das aprendizagens, fundamentar o apoio às mesmas, em articulação com 

dispositivos de informação dirigidos aos pais e encarregados de educação.

A avaliação formativa sustenta a definição de estratégias de ensino, gerando 

medidas pedagógicas adequadas às características dos alunos e às 

aprendizagens a desenvolver.

Enquanto processo de apoio às aprendizagens, a avaliação formativa recorre 

a dispositivos de informação detalhada sobre os desempenhos dos alunos 

e apoia a sua orientação escolar e vocacional.

Avaliação Formativa à luz do DL 55/2018 (secção III)



A avaliação formativa, também conhecida como 

avaliação para as aprendizagens, prevê a melhoria 

contínua das aprendizagens dos alunos através da forma 

como permite ajustar as estratégias e tarefas a cada a um 

dos alunos e que por isso permite a regulação das 

aprendizagens (Vasconcelos, 1989; Perrenoud, 1999; 

Harlen, 206; Fernandes, 2008; Neves e Ferreira, 2015; 

Villas Boas, 2019).   

Avaliação Formativa



A avaliação sumativa traduz-se na formulação de um juízo global 
sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos 
a classificação e certificação.

A informação resultante da avaliação sumativa materializa-se:

• a) No 1.º ciclo do ensino básico, na atribuição de uma menção qualitativa 
acompanhada de uma apreciação descritiva em cada componente de 
currículo; 

• b) Nos 2.º e 3.º ciclos, numa escala numérica de 1 a 5;

• c) No ensino secundário, numa escala numérica de 0 a 20 valores nas 
disciplinas, módulos, unidades de formação de curta duração e formação 
em contexto de trabalho.

Avaliação Sumativa à luz do DL 55/2018 (secção III)



• A avaliação sumativa, também conhecida como a 

avaliação das aprendizagens, constitui-se como o tempo 

em que os docentes sintetizam os dados recolhidos ao 

longo do processo de ensino-aprendizagem (Fernandes, 

1993; Neves e Ferreira, 2015). Acontecendo no fim de uma 

unidade temática e curricular, a avaliação sumativa 

contempla o balanço “do que os alunos sabem e são 

capazes de fazer num dado momento” (Fernandes, 2008: 

p. 358).

Avaliação Sumativa



O que distingue a 
avaliação formativa

da sumativa?



Avaliação Pedagógica



Avaliação Pedagógica – exemplo de articulação

Momentos formativos e momentos sumativos



Formativa:

• Melhoria do processo de intervenção pedagógica;

• Reguladora do ensino e da aprendizagem – AE e o PASEO;

• Contínua, Diversificada e Contextualizada;

• Fundamenta a definição de estratégias de diferenciação pedagógica e a superação de dificuldades.

Sumativa:

• Formula juízos globais sobre as aprendizagens;

• Pode conduzir à classificação.

Avaliação à luz do DL 55/2018 (secção III)



Relação congruente 
entre os objetivos do 
programa e as tarefas

AVALIAÇÃO
PEDAGÓGICA

Avaliar para 
favorecer as 

aprendizagens…

Critérios claros 
e informações precisas

Instrumentos de 
avaliação adequados 

Envolvimento dos 
alunos no processo de 
auto e heterorreflexão



Feedback



O feedback (Perrenoud, 1999) 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 (Fernandes, 2008). 

Assim, entendemos que este feedback deve ser tão mais 

individualizado e sistemático quanto possível, permite aumentar 

as possibilidades de promover as aprendizagens dos alunos. 

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 permite que as crianças e jovens possam 

reconfigurar os seus processos de modo a integrá-lo.

Feedback



A autorregulação, conforme Brookhart (2010), pode acontecer por meio 

das componentes da avaliação formativa, nomeadamente: 

I. Feed Up (para onde é que eu vou?) - para clarificar os objetivos 

de aprendizagem; 

II. Feedback (como é que eu estou?) - para fornecer informação útil 

e pertinente relacionada com os objetivos de aprendizagem definidos;  

III. Feed Forward (para onde é que quero ir?) - para permitir a 

reorganização das suas ações de ensino e de apoio à aprendizagem.

Feedback - autorregulação



Feedback - autorregulação

O que têm a aprender 
no final de um dado 
período de tempo

Feed Up

A situação em que se 
encontram quanto às 

aprendizagens que têm 
de desenvolver 

Feedback

Os esforços que 
têm de fazer para 

aprenderem

Feed forward



Natureza do feedback:

• Diversificado;

• Frequente;

• De qualidade;

• Informativo…

… pois tem como objetivo apoiar, regular, e orientar 

o processo de aprendizagem dos alunos (Brookhart (2010). 

Feedback - autorregulação



Em síntese…

• Descrever e informar (não julgar)

• Ser específico

• Informar com clareza

• Dar sugestões sobre ações que o aluno 

deve ter para melhorar

Brookhart (2010)

Feedback



Devo dar feedback 
a todos os alunos 

ao mesmo tempo? 
E sob a mesma 

forma?



Avaliação Pedagógica

Feedback



Auto e 
Heteroavaliação



A auto e heteroavaliação, que assentam sob os mesmos pressupostos 
epistemológicos e concetuais, supõem um conjunto de práticas pedagógicas, 
nomeadamente:

• esclarecimento dos objetivos da aprendizagem a partir da identificação 
dos conhecimentos, capacidades e atitudes a desenvolver no início de 
cada tema ou conteúdo; 

• clarificação dos critérios de avaliação a partir da identificação e da ponte 
entre os objetivos e tarefas de aprendizagem e os critérios definidos; 

• uma relação pedagógica baseada no diálogo e na partilha em que 
professor e aluno se assumem como interlocutores qualificados e 
privilegiados, respetivamente (Fernandes, 1993; Cosme, 2009).

Auto e Heteroavaliação



Autoavaliação

A autoavaliação é o “processo 
pelo qual o próprio aluno 
analisa continuamente as 
atividades desenvolvidas e em 
desenvolvimento e regista suas 
perceções e seus sentimentos” 
(Villas Boas, 2009: 53).

Permite que os alunos possam envolver-se no ato educativo e 
pedagógico, enquanto se constituem como momentos privilegiados 
de desenvolvimento do pensamento metacognitivo, pois impera a 
reflexão sobre o caminho percorrido no conhecimento.

Também se constitui como um momento de desenvolvimento da 
capacidade de autorregulação das suas aprendizagens, por permitir 
que se localize no processo de ensino-aprendizagem (Vasconcelos, 
1989; Fernandes et al, 1993; Dias, 2019). 



Quando a autoavaliação serve a aprendizagem, e por isso se assume como formativa, ela coloca 

o aluno sob a tarefa de “identificar e compreender as etapas que o constituem, analisar 

e compreender os erros cometidos e os sucessos alcançados, comparar a ação desenvolvida 

com o plano pensado, confrontar os produtos obtidos com os produtos esperados 

e as operações realizadas com as conceções que delas tinha à partida, planificar as tarefas 

de aprendizagem a desenvolver” (Fernandes, 1993: 1). 

Autoavaliação



A heteroavaliação, obedecendo à mesma racionalidade, permite que os alunos sejam 

estimulados a formular juízos de valor sobre os seus pares, que também contribui para 

a forma como eles podem regular a sua própria aprendizagem (Dias, 2019). 

Heteroavaliação



Qual o lugar da 
autoavaliação?



Feedback

Avaliação Pedagógica



Critérios
de avaliação



A definição e construção de critérios de avaliação 

constitui uma parte determinante do processo de 

ensino-aprendizagem-avaliação. A tarefa de 

avaliação na sala de aula, ou em ambientes 

virtuais, deve ser precedida de uma reflexão sobre 

os seus critérios e indicadores, pois são estes que 

permitem que este processo de torne claro, 

rigoroso, válido e fiável.

Critérios de avaliação



Domínios Descritores Ponderação
Instrumentos de 

avaliação



Domínios



O que é mais amplo que qualquer conteúdo mas, ao mesmo 
tempo, transversal a todos eles?

Campo que abrange um conjunto de relações entre temas 
e áreas, organizados em conhecimentos e/ou capacidades, 

subordinados a uma mesma racionalidade 

DomínioComo encontrar 
os domínios?



Descritores



O que é que eu quero que eles aprendam?

O que é que eu vou avaliar?

Como é que eu vou avaliar?

Como encontrar 
os descritores 

dos domínios da 
avaliação?



Tarefas e 
Instrumentos



Tarefas são meios

para recolher 

informação/evidências 

sobre o desenvolvimento 

das aprendizagens

dos alunos

Sínteses escritas

Resolução de problemas

Apresentações orais

Realização de experiências

Relatórios

Fichas, testes, questões-aula

Trabalho de grupo (produto e processo)

Tarefas



Técnica é uma forma de 
recolher informação, 

organizada de acordo com 
determinadas características.

Instrumento é uma 
ferramenta que integra a 

técnica e permite a recolha 
de um determinado tipo de 

informação em circunstâncias 
específicas 

Tarefas e instrumentos de avaliação



Inquérito Observação Análise Testagem

Instrumentos / 
Procedimentos

Entrevistas
Questionários

Técnicas sociométricas
Técnicas projetivas

Anedotários (registos de incidentes 
críticos)

Grelhas de observação
Escalas de classificação

Listas de verificação

Análise de conteúdo
Listas de verificação

Escalas de classificação
Grelhas de avaliação

Testes de 
aproveitamento

Testes de aptidão

Tipo de informação

Opiniões
Representações sociais

Juízos subjetivos
Atitudes

Perceções

Desempenho ou produto final de 
um desempenho

Domínio afetivo (emoções)
Domínio psicomotor (interação 

social)
Comportamento típico

Aproveitamento
Capacidades

Perceções sociais
Atitudes e valores

Aproveitamento
Capacidades
Desempenho 

máximo

(Neves & Ferreira, 2015, p. 68)

Técnicas e instrumentos de avaliação



Alguns
Instrumentos



• Instrumento privilegiado nas práticas de avaliação formativa 

e uma estratégia de avaliação. Constitui-se também como técnica 

de tratamento e análise de dados de avaliação, permitindo 

integrar a aprendizagem, a avaliação e a sociedade (o cidadão 

e a comunidade educativa).

• Apresentam indicadores vários de avaliação, fazendo evidência 

do processo de construção do trabalho desenvolvido pelo 

formando. É como se cada uma das suas fases (e o percurso 

entre elas) funcionassem como registo e análise dos resultados, 

desta forma, centrados no aluno/formando e na sua evolução.

Portefólio



• Instrumento que obedece à racionalidade da 

observação pois permite “avaliar comportamentos 

individuais ou de grupo e registar processos ou 

produtos” (Neves e Ferreira, 2015: 76). 

Profundamente flexíveis e versáteis, as listas de 

verificação podem orientar o processo de 

aprendizagem do aluno e/ou orientar o 

comportamento dos alunos durante uma atividade.

Listas de verificação



COMUNICAÇÃO Sim Não

Transmite a mensagem de forma clara

Organiza a informação de forma coerente (contextualizando o problema/tema e expondo; 

explicando o seu raciocínio; apresentando as suas conclusões)

Coloca a voz de forma audível e percetível (se aplicável)

Consegue esclarecer as dúvidas colocadas.

...

Listas de verificação



COOPERAÇÃO Sim Não

Apoia os colegas na superação das suas dificuldades.

Respeita os colegas.

Respeita a opinião dos colegas mesmo quando diferente da sua.

Procura chegar a consensos.

Listas de verificação



DESCRITORES DE DESEMPENHO
Em processo de 

aquisição
Adquiriu

Em processo de 

aprofundamento

Compreende o sentido global do texto.

Seleciona frases marcantes ou assinalei as páginas onde as

mesmas se encontram.

Ordena a informação resultante dessas anotações.

Redige a sinopse do livro que vai publicitar.

Seleciona o vocabulário adequado à mensagem que quere

transmitir.

Listas de verificação



CONHECIMENTO

COMUNICAÇÃO / TRABALHO DE GRUPO

TRABALHO ESCRITO

Em processo de aquisição / Adquiriu / Em processo de aprofundamento

Iniciante / Aprendiz / Proficiente

Em processo de estruturação / Em processo de construção e revisão

Sequências de expressões



• As grelhas de observação sendo instrumentos 

de recolha de informação muito idênticos às listas 

de verificação, permitem também o registo sobre 

a “frequência ou a progressão de um 

comportamento ou desempenho” (Neves 

e Ferreira, 2015: 78). A auto e hetero avaliação 

pode constituir-se como um espaço privilegiado 

para a sua utilização (Fernandes et al, 1993: B/5).

Grelhas de observação



GRELHA DE OBSERVAÇÃO

Comportamentos Data Data Data Data Data

Comportamento x

Comportamento y

Comportamento z

Grelhas de observação



Quais tarefas? 
Quais instrumentos?

Informações 
mobilizadas para 
a classificação?

Grelhas de observação e avaliação pedagógica



Existem
instrumentos

mais formativos
ou sumativos?



• Como é que a avaliação pode potenciar as aprendizagens? 

• Que estratégias de avaliação formativa uso na minha sala de aula? 

• Como é que esta se articula com a avaliação sumativa? 

• Diversifico os instrumentos? 

• Como é o meu feedback? 

• Qual o lugar da autoavaliação?

Avaliação das Aprendizagens



APRENDER

AVALIAR

ENSINAR

Ferreira, Daniela & Cosme, Ariana (2020)
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As vossas questões
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Obrigada


