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0. O que dizem os alunos 

 
Perguntas mais frequentes em sala de aula 
  

 Posso ir à casa de banho? 
  
 Sai no teste? 
 

 

 

 

Conferência A Voz dos Alunos 



0. O que dizem os alunos 

 
“A avaliação deveria ter maior percentagem do que se 
passa nas aulas.” 
 
“Sim, nós queremos ser avaliados… mas avaliar o dia-
a-dia, a forma como evoluímos.” 
 
“Devia haver um currículo associado a cada aluno, 
onde já tens todos os passos que deste no teu 
caminho.” 

       Prós da Educação 

       Projeto ComParte 



0. O que dizem os alunos 

 
“Um pró a aprender com 
outro pró!” Para darmos a aula estudámos mais 
profundamente, fomos 
fazer pesquisa, fizemos 
uma ficha com base no 
PowerPoint […]. 
Estávamos a ser avaliados, porque a professora fazia 
perguntas, como se fosse aluna.”  
 

 

      Prós da Educação 

       Projeto ComParte 



0. O que dizem os alunos 

 
“A pressão dos exames é um tema 
muito forte: isto afeta toda a gente à 
nossa volta. […] Até a minha mãe se 
sente pressionada!” 
 

   

 

 

 

 

 

 

    Prós da Educação 

    Projeto ComParte 



0. O que dizem os alunos 

 
“Recomendações: 
 

Usar diferentes formas de avaliação, para além dos 

testes e exames. 

Avaliações práticas e mais ligadas ao dia a dia na aula. 

Contextos de avaliação com menos pressão. 

Currículos associados a cada aluno. 
       Prós da Educação 

       Projeto ComParte 



1. O que dizem os especialistas 

 
Avaliação Formativa 
 
Avaliação Pedagógica 
 
Avaliação e Diferenciação Pedagógica 
 



1. O que dizem os especialistas 

 
Principal propósito de avaliar não é classificar, mas contribuir 
para o processo de ensino e de aprendizagem 
 
Ciclo: ensino | aprendizagem | avaliação 
 
Avaliação como parte  integrante do currículo (avaliação na 
aprendizagem) 
 
Rigor em avaliação resulta da aplicação de diversidade de 
métodos, estratégias e tarefas de avaliação 
 



1. O que dizem os especialistas 

 
Avaliação deve permitir identificar: 
 Porque é que aconteceu e como 
aconteceu a aprendizagem 

 
 Como é que cada aluno aprende 

 
 O que fazer a seguir 

 

 



1. O que dizem os especialistas 

 
Avaliar competências 
 
“Não se pode ensinar competências sem os conteúdos de 
conhecimento sobre que elas se constroem, igualmente não se 
pode avaliar competências em abstrato.” 
 
Avaliar, em rigor […] deveria ser sempre uma ação de verificação 
de competências…” 
 
Avaliar competências implica “ensinar para” as competências. 
 

Maria do Céu Roldão 

 



1. O que dizem os especialistas 

 



2. O que diz o quadro normativo 

 
Princípios 

Parte integrante da gestão do currículo enquanto instrumento ao 
serviço do ensino e das aprendizagens 

Capacidade reguladora dos instrumentos de avaliação externa, 
valorizando uma intervenção atempada e rigorosa 

Complementaridade entre os processos de avaliação interna e externa 
das aprendizagens 

Papel fundamental [dos professores] na (…) avaliação, na reflexão sobre 
as opções a tomar, na sua exequibilidade e adequação aos contextos de 
cada comunidade escolar 



2. O que diz o quadro normativo 

 
Definição 
Processo regulador do ensino e da aprendizagem, que orienta o 
percurso escolar dos alunos e certifica as aprendizagens desenvolvidas, 
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 
 

Objetivo Central 
Melhoria do ensino e da aprendizagem baseada num processo 
contínuo de intervenção pedagógica 
 



2. O que diz o quadro normativo 

 
Realização e avaliação do 

ensino e das aprendizagens, 

assentes numa visão 

interdisciplinar do currículo 

 

Produção de informação 

descritiva sobre os desempenhos dos  

alunos, promovendo 

aprendizagens de qualidade e a 

sua autorregulação 



2. O que diz o quadro normativo 

 
As técnicas, instrumentos e procedimentos devem ser diversificados e 
adequados às finalidades, ao objeto em avaliação, aos destinatários e ao 
tipo de informação a recolher 

teste 

registo de 

vídeo de uma 

entrevista 

exposição oral 

exposição oral 

registo de uma 

observação 

organização de 

uma exposição 

coletiva 

registo de 

vídeo de um 

debate 

questionário 

oral 

relatórios 

questionário 

escrito 

comentário 

crítico 

relatório de 

uma atividade 

experimental 

portefólio 

registo de 

trabalho de 

grupo 

outras 



3. O que nos dizem os professores 

 
Rede de partilha 
 

Com base nos Centros de Formação das Associações de Escolas 
 
Divulgação de práticas de referência em avaliação 
 
Comunidades de aprendizagem 
… 
 



Obrigado pela vossa atenção 
 
Ciclo nacional de reuniões - março de 2018 
 
 

helder.pais@dge.mec.pt 


