
1 
 

 

 

 

 

Avaliação das Aprendizagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setembro 2020 

 



2 
 

 

Enquadramento Normativo: 

 Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho (Estabelece os princípios e as normas da 

educação inclusiva), retificado pela Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro;  

 Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho (Estabelece o currículo dos ensinos básico e 

secundário, os princípios orientadores da sua conceção, operacionalização e avaliação);  

 Portaria n.º 223-A/2018, de 3 de agosto;  

 Portaria n.º 226-A/2018, de 7 de agosto;  

 Portaria n.º 235-A/2018, de 23 de agosto (regulamentação dos cursos profissionais de 

nível secundário de dupla certificação) 

 Despacho n.º 8476-A/2018, de 31 de agosto;  

 Despacho Normativo n. 3-A/2020 de 5 de março; 

 

Avaliação 

A avaliação, em qualquer nível de ensino, só fará sentido numa triangulação entre ensino-

aprendizagem-avaliação. 

O rigor em 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. 

 

 

Processo de recolha de informação 

É qualquer ação formal ou informal, estruturada ou não estruturada, desenvolvida com vista à 

obtenção de dados relativos às aprendizagens e competências dos alunos, tendo em vista a 

distribuição de feedback de qualidade. 
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Destacam-se, neste referencial, dois processos de recolha estruturada e formal de dados: as 

rubricas e os testes/questionários. 

Rubrica de avaliação 

São  orientações fundamentais, para que os alunos possam regular e autorregular os seus 

progressos nas aprendizagens que têm de desenvolver (Anexo 3). 

Assim numa rubrica deveremos ter sempre dois aspetos fundamentais: 

 Um conjunto coerente e consistente de critérios que traduzam claramente o que é 

desejável que os alunos aprendam; 

 Um conjunto muito claro de descrições de nível de desempenho para cada um dos 

critérios. 

 

Avaliação Formativa  

 Principal modalidade de avaliação pedagógica, com um caráter contínuo e sistemático, 

integrada no processo de ensino aprendizagem, tendo como finalidade ajudar os alunos 

a aprenderem melhor, identificando o que já aprenderam e o que podem melhorar; 

 Serve também para apoiar os professores na melhoria das suas práticas pedagógicas; 

 É regulada e autorregulada através do feedback de elevada qualidade que é 

distribuído aos alunos. Por estes motivos, a informação recolhida não deve ser 

utilizada na classificação dos alunos. 

 

Avaliação Sumativa 

 Tem uma função complementar à Avaliação Formativa. 

 É de natureza pontual, destina-se a fazer um balanço das aprendizagens realizadas, 

podendo também ser destinada à recolha de elementos destinados à classificação dos 

alunos que ocorre no final de cada período letivo.  

 A informação recolhida no âmbito desta modalidade poderá/deverá também ser utilizada 

para lhes dar o necessário feedback. 

 Partilha com a avaliação formativa o rigor, os critérios, descritores, standards e a 

credibilidade, para além da negociação de quando vai ocorrer e com que instrumentos. 
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Exemplos de Instrumentos de Recolha de Informação: 

 Quizizz, Inquéritos no Google forms, kahoots, Plickers, Padlets, Socrative, etc. 

 Apresentações orais, debates e diálogos argumentativos. 

 Trabalhos de pesquisa. 

 Relatórios, apresentações, entrevistas, esquemas, notícias, mapas, cartazes, etc. 

 Criação de jogos e vídeos. 

 Produções dos alunos no caderno diário. 

 Listas de verificação, grelhas de observação. 

 Atividades experimentais. 

 Portefólio. 

 Fichas de avaliação formativa/ sumativa, questão aula. 

 ... 

 

Feedback  

Engloba 3 componentes: 

 FEED UP  

 FEEDBACK propriamente dito 

 FEED FORWARD  

 

O FEED UP que consiste na divulgação e clarificação dos objetivos de aprendizagem, que 

deve ocorrer antes do início da (sub)unidade. 

O FEEDBACK é distribuído na aula, sempre que solicitado pelos alunos e/ou considerado 

oportuno pelo professor. O FEEDBACK é espontâneo na sala de aula sem qualquer tipo de 

registo ou é  feito por escrito, através de plataformas e/ou oralmente ao aluno, ou ao grupo de 

alunos e/ou grupo turma, conforme se julgue oportuno, contribuindo assim para um 

acompanhamento mais personalizado dos trabalhos, sugerindo ações que devem adotar para 

atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos. Deve incidir na tarefa, não deve julgar e tem 

de ser positivo. 
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O FEED FORWARD consiste nos reajustes introduzidos pelo professor para uma melhor 

preparação e planificação das futuras atividades de ensino e aprendizagem, tendo por base a 

informação recolhida no âmbito do feedback.  

 O FEED FORWARD ocorre nas situações em que os alunos revelam grandes dificuldades na 

realização/interpretação de uma determinada tarefa. Assim, é dado ao aluno ou grupo 

clarificando a tarefa, apontando caminhos, pistas para onde deve prosseguir.  Permite reajustes 

de modo a que os alunos alcancem os objetivos pretendidos.  

 

Sistema de Avaliação  

Pressupõe a clarificação dos conceitos de avaliação formativa, de avaliação sumativa e de 

feedback, bem como a seleção dos métodos, técnicas e instrumentos a utilizar, a definição dos 

momentos de avaliação sumativa e a forma. 

 

Critérios de Avaliação 

 São afirmações que traduzem o que é verdadeiramente relevante aprender; 

 São os padrões de aprendizagens que consideramos desejáveis em relação a um 

domínio e que todos os alunos deverão ter oportunidade de alcançar; 

 São a triangulação das aprendizagens essenciais com o PASEO e os domínios/temas 

do currículo. 

 

Sistema de Classificação 

 Consiste num algoritmo, ou numa fórmula, que determine a classificação dos alunos no 

final de um período letivo. 

 Pretende-se que este sistema se baseie na triangulação de um conjunto diversificado de 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Critérios de avaliação transversais  
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Enunciam um referencial comum a todo o Agrupamento que serve de base à elaboração do perfil 

de aprendizagens específicas de cada disciplina integrando descritores de desempenho 

concordantes com as aprendizagens essenciais (Anexo I). 

Pretende-se, numa primeira fase que se: 

 Analisem todos os aspetos referidos acima; 

 Elenquem um conjunto de métodos, técnicas e instrumentos de avaliação para cada 

uma das modalidades de avaliação; 

 Atribuam uma percentagem correspondente à importância relativa de cada domínio/tema 

das Aprendizagens Essenciais de cada disciplina, por ano de escolaridade/ componente 

de formação. 

• a cada domínio/tema associem os instrumentos, técnicas e métodos, dando-lhe a 

respetiva ponderação; apresentando desta forma os critérios de ponderação 

(usualmente designados por critérios de avaliação) a divulgar aos alunos e 

encarregados de educação 

• nos critérios de ponderação não deverá ocorrer a separação entre os domínios 

cognitivo, psicomotor e sócio-afetivo, uma vez que à luz do PASEO as áreas de 

competência consistem numa tríade imbricada de conhecimentos, capacidades e 

atitudes. 

 Proposta de Sistema de Classificação (Anexo 2). 

 Proposta critérios de avaliação para várias disciplinas. 

Nota: Nos critérios específicos de cada disciplina, o domínio 

Autonomia/Cooperação/Participação/ é transversal, variando apenas a sua ponderação.  

• 30% para o 1º Ciclo 

• 20% para o Ensino Básico (2º e 3º Ciclos) 

• 10% para o Ensino secundário Regular 

• 20% para o Ensino Profissional 

• Ressalva-se a situação específica de E.M.R., Educação Visual, Educação Musical e 

Educação Física, devido à especificidade e natureza das mesmas, assim como da 

disciplina que integra a Oferta de Escola – Educação Tecnológica, cuja ponderação 

deste domínio se sugere que seja 40%. 
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Ponderação por períodos: 

 1º período (C1): 

Resulta da classificação obtida através dos instrumentos de avaliação (P1). 

 2º período (C2): 

             P2= P1 x 40% + C2 x 60% 

 3º período (C3): 

             P3= P2 x 50% + C3 x 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 - Critérios de Avaliação Transversais 

  Descritores 

  Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

C
ri

té
ri

o
s

 

C
o
n
h
e
c
im

e
n
to

 

 

Mobiliza com correção científica as 
aprendizagens disciplinares e 
transversais de forma adequada para 
resolução de situações-problema. 
Utiliza adequadamente a terminologia 
específica da disciplina, 
Resolve corretamente a tarefa. 
 

Mobiliza com alguma correção 
científica as aprendizagens 
disciplinares e transversais de forma 
adequada para resolução de situações-
problema. 
Utiliza adequadamente a terminologia 
específica da disciplina, 
Resolve corretamente a tarefa. 

Utiliza de forma memorizada alguns 
conceitos e aprendizagens 
desenvolvidas. 
Utiliza com falhas a terminologia 
específica da disciplina, 
Resolve com falhas a tarefa. 

Raramente utiliza os conceitos e 
aprendizagens desenvolvidas. 
Utiliza com muitas falhas a 
terminologia específica da disciplina, 
Resolve com muitas falhas a tarefa. 

Não utiliza os conceitos e 
aprendizagens desenvolvidas. 
Não utiliza a terminologia específica da 
disciplina, 
Resolve com muitas falhas a tarefa. 

T
ra

ta
m

e
n
to

 d
e
 

in
fo

rm
a

ç
ã
o
 

Pesquisa e seleciona sempre a 
informação essencial/necessária ao (s) 
tema (s). 
Interpreta e analisa sempre a 
informação selecionada 
Cruza sempre a informação 
proveniente de diversas fontes  
e em diferentes suportes, para elaborar 
sínteses. 

Pesquisa e seleciona a informação 
essencial/necessária ao (s) tema (s). 
Interpreta e analisa a informação 
selecionada. 
Cruza a informação proveniente de 
diversas fontes e em diferentes 
suportes, para elaborar sínteses. 

Pesquisa e seleciona, às vezes, a 
informação essencial/necessária ao (s) 
tema (s). 
Interpreta e analisa, às vezes, a 
informação selecionada 
Cruza, às vezes, a informação 
proveniente de diversas fontes e em 
diferentes suportes, para elaborar 
sínteses. 

Raramente pesquisa e seleciona a 
informação essencial / necessária ao 
(s) tema (s). 
Raramente interpreta e analisa sempre 
a informação selecionada. 
Raramente cruza a informação 
proveniente de diversas fontes e em 
diferentes suportes, para elaborar 
sínteses. 

 Não pesquisa nem seleciona a 
informação essencial / necessária ao 
(s) tema (s). 
Não interpreta nem analisa a 
informação selecionada. 
Não cruza a informação proveniente de 
diversas fontes e em diferentes 
suportes, para elaborar sínteses. 

C
o
m

u
n
ic

a
ç
ã
o

 

 

Exprime-se sempre clara e 
corretamente nas diferentes 
modalidades (oral, escrita, científica, 
técnica, artística e tecnológica). 
Argumenta sempre e defende 
posições. 
Adota sempre uma postura, dicção e 
entoação corretas, captando o 
auditório. 

Exprime-se clara e corretamente nas 
diferentes modalidades (oral, escrita, 
científica, técnica, artística e 
tecnológica). 
Argumenta e defende posições 
Adota uma postura, dicção e entoação 
corretas, captando o auditório. 

Exprime-se, às vezes, clara e 
corretamente nas diferentes 
modalidades (oral, escrita, científica, 
técnica, artística e tecnológica). 
Argumenta e defende posições às 
vezes 
Adota às vezes uma postura, dicção e 
entoação corretas. 

Raramente se exprime clara e 
corretamente nas diferentes 
modalidades (oral, escrita, científica, 
técnica, artística e tecnológica). 
Raramente argumenta e defende 
posições. 
Raramente adota uma postura, dicção 
e entoação corretas. 

Não se exprime clara e corretamente 
nas diferentes modalidades (oral, 
escrita, científica, técnica, artística e 
tecnológica) 
Raramente argumenta e defende 
posições. 
Não adota uma postura, dicção e 
entoação corretas. 

P
rá

ti
c
o
 

/E
x
p
e
ri
m

e
n
ta

l 

Aplica sempre as regras do método 

científico. 

Cumpre sempre a sinalização e as regras 

de segurança.  

Manuseia sempre os materiais com 
rigor técnico. 

Aplica a maior parte das vezes as regras 

do método científico. 

Cumpre a maior parte das vezes a 

sinalização e as regras de segurança. 

Manuseia a maior parte das vezes os 

materiais com rigor técnico. 

 

Aplica algumas vezes as regras do método 

científico. 

Cumpre algumas vezes a sinalização e 
as regras de segurança. 
Manuseia algumas vezes os materiais 
com rigor técnico. 

Raramente aplica as regras do método 

científico. 

Raramente cumpre a sinalização e as 

regras de segurança. 

Raramente manuseia os materiais com 

rigor técnico. 

Não aplica as regras do método 
científico. 
Não cumpre a sinalização e as regras 
de segurança laboratoriais e 
experimentais. 
Não manuseia os materiais com rigor 
técnico. 

A
u
to

n
o
m

ia
/ 

C
o
o
p
e
ra

ç
ã
o
/ 

P
a
rt

ic
ip

a
ç
ã
o
/ 

Realiza sempre processos de 

autorregulação. 
Age sempre de forma solidária nas 
tarefas de aprendizagem. 
Respeita sempre compromissos 
contratualizados. 
Envolve-se sempre na realização das 
tarefas e/ou nas atividades /projetos 

Realiza sempre processos de 

autorregulação. 
Age quase sempre de forma solidária 
nas tarefas de aprendizagem. 
Respeita compromissos 
contratualizados. 
Envolve-se na realização das tarefas 
e/ou nas atividades /projetos. 

Realiza, às vezes, processos de 

autorregulação. 
Age de forma solidária nas tarefas de 
aprendizagem. 
Respeita compromissos 
contratualizados. 
Envolve-se na realização das tarefas 
e/ou nas atividades /projetos 

Raramente realiza processos de 

autorregulação. 
Raramente age de forma solidária nas 
tarefas de aprendizagem. 
Raramente respeita compromissos 
contratualizados. 
Raramente se envolve na Raramente 
realização das tarefas e/ou nas 
atividades /projetos. 

Nunca realiza processos de 

autorregulação. 
Nunca age de forma solidária nas 
tarefas de aprendizagem. 
Nunca respeita compromissos 
contratualizados. 
Nunca se envolve- na realização das 
tarefas e/ou nas atividades /projetos. 
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Anexo 2 - Sistema de Classificação 

 

  
 

 Ensino Básico 
 

Descritores Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Nível 5 4 3 2 1 

Intervalo Percentual 90 - 100 70 - 89 50 - 69 20 - 49 0 - 19 

  

 

 Ensino Secundário 

Descritores Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente Fraco 

Nível 
18 – 20 14 - 17 10 - 13 5 - 9 0 - 4 

Intervalo de Pontos 175 - 200 135 - 174 95 - 134 45 - 94 0 - 44 
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Anexo 3 - Rubricas  
 

Rubrica de avaliação dos descritores do domínio Autonomia/Cooperação/Participação 

Descritores Níveis de desempenho 

 Muito bom Bom  Suficiente Insuficiente Fraco 

 
Realiza processos de autorregulação 

Identifica as dificuldades e elenca ajudas/apoios 
para as ultrapassar, superando-as 
 

Identifica as dificuldades e 
elenca ajudas/apoios para as 
ultrapassar, superando-as 
parcialmente 
 

Identifica as dificuldades e 
elenca ajudas/apoios para 
as ultrapassar, sem as 
superar 
 

Apenas identifica as 
dificuldades 

Não identifica as suas 
dificuldades. 

Age de forma solidária nas tarefas de 
aprendizagem. 
 

Participa ativamente nas tarefas de grupo 
contribuindo para o sucesso do processo ensino-
aprendizagem dos seus pares 

Participa nas tarefas de 
grupo contribuindo para o 
sucesso do processo ensino 
aprendizagem dos seus 
pares 

Participa nas tarefas de 
grupo, apenas quando 
solicitado, contribuindo 
para o sucesso do processo 
ensino aprendizagem dos 
seus pares  

Participa nas tarefas de 
grupo, apenas quando 
solicitado 

Não participa nas 
tarefas de grupo 

Respeita compromissos contratualizados. 
 

Cumpre sempre os prazos estipulados e respeita as 
orientações do professor 

Cumpre com alguma 
regularidade os prazos 
estipulados respeitando as 
orientações do professor 

Cumpre com alguma 
regularidade os prazos 
estipulados, mas nem 
sempre respeita as 
orientações do professor 

Cumpre com alguma 
regularidade os prazos 
estipulados e não respeita 
as orientações do professor 

Não cumpre os 
prazos e não respeita 
as orientações do 
professor 

Envolve-se na realização das tarefas e/ou nas 
atividades /projetos 
 

Participa de forma voluntária e ativamente na 
realização das tarefas/atividades/projetos  

Participa, de forma 
voluntária e 
moderadamente, na 
realização das 
tarefas/atividades/projetos 

Participa apenas quando 
solicitado, na realização das 
tarefas/atividades/projetos 

Participa raramente, mesmo 
quando solicitado, na 
realização das 
tarefas/atividades/projetos 

Não participa 

Apresenta ideias, questões e respostas 
Intervém sempre de forma voluntária e pertinente 
apresentando ideias, questões e respostas com 
clareza. 

Intervém sempre de forma 
pertinente apresentando 
ideias, questões e respostas 
com clareza 

Intervêm apenas quando 
solicitado apresentando 
ideias, questões e respostas 
com alguma dificuldade 

Intervêm de forma 
voluntária ou apenas 
quando solicitado 
apresentando ideias, 
questões e respostas com 
muita dificuldade 

Não intervém  

 

 

 


