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Introdução 

Este trabalho surge como resposta ao desafio lançado pelo Projeto MAIA, para dar resposta equitativa ao novo paradigma do 

processo ensino/aprendizagem/avaliação, de modo a alterar a perspetiva que a comunidade educativa, no geral, tem sobre a avaliação 

como o processo de finalidade única - classificação. Por outro lado, pretende-se generalizar a aplicação da avaliação formativa e melhorar 

a qualidade do feedback.  

No contexto de uma necessidade do agrupamento de escolas delinear processos de ensino adaptados às individualidades de 

cada aluno, valorizando-se a diversidade e as diferenças, é necessário tomar decisões e fazer opções metodológicas, assentes no 

desenho universal para a aprendizagem e na abordagem multinível, a fim de privilegiar a aprendizagem e a inclusão dos jovens. Esta 

perspetiva de ensino e de aprendizagem terá em consideração a flexibilidade curricular, o acompanhamento e a monitorização 

sistemáticas da eficácia das intervenções implementadas.  

O aluno deverá ter um papel central no processo de aprendizagem, mantendo-se ativo e autónomo, na construção do próprio 

conhecimento, desenvolvendo a capacidade de organização e reorganização. Já o professor deverá ter um desempenho mais de 

facilitador e orientador, não sendo personagem principal no processo, mas com a capacidade de redefinir percursos e estabelecer 

alternativas e soluções. 

A comunicação dos resultados da avaliação deve implicar fornecer feedback, fundamental para a aprendizagem, a fim de ocorrer 

a reflexão auxiliadora dos processos de ensino e de aprendizagem, tanto para o aluno como para o professor. O feedback diz respeito 

aos inputs que permitem ao estudante confirmar, acrescentar, reescrever, articular ou reestruturar informações na memória, sendo que 

esses inputs podem incluir conhecimentos da área em questão, conhecimento metacognitivo, crenças sobre si mesmo, atitudes e tarefas, 

ou estratégias cognitivas (Amarante, L. & Oliveira, I., 2019, p. 20).   

A avaliação formativa adota, assim, particular importância, uma vez que pode e deve ser aplicada no desenvolvimento das 

aprendizagens, numa perspetiva de avaliar para reformular estratégias e consequentemente, aprender. Permite renovadas intervenções 

nos domínios da aprendizagem não consolidados, com reorganização de metodologias e redefinição estratégias de ensino e assume um 

carácter central na medida que constitui uma modalidade de avaliação centrada na e para aprendizagem. 

 

1. Contextualização  

 

No Agrupamento de Escolas de Monção é prática pedagógica corrente a concretização de avaliação formativa com a aplicação 

de técnicas e instrumentos diferenciados (digitais, orais, registos escritos, grelhas, reflexões, imagens, ícones, sinais gráficos…). Este 

ponto de partida para o projeto encontra-se alicerçado no facto de os docentes dos vários níveis de ensino serem profissionais 

conscientes da importância deste tipo de avaliação, no âmbito do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. 

A cultura de escola do Agrupamento de Escolas de Monção assenta no lema, explanado no Projeto Educativo: “+ Escola, + 

Pessoa, + Inclusão” por se considerar que a escola, as pessoas e a inclusão são elementos fundamentais do sistema educativo. 

Os deveres da valorização da educação e do ensino encontram-se perspetivados numa cidadania para a vertente humana, ética, 

cultural, social, científica, artística, desportiva e tecnológica e para o desenvolvimento da comunidade envolvente. Através deste 

pressuposto pretende-se que a Escola seja considerada um pilar fundamental da sociedade: + Escola. A valorização da Escola e a 

Educação é sustentada nas expectativas de valoração das suas potencialidades e dos seus percursos escolares, profissionais, 

vocacionais e sociais dos elementos da comunidade educativa: + Pessoa. Procura-se oferecer iguais oportunidades de acesso a bens e 

serviços, na comunidade educativa, que beneficie todos os cidadãos independentemente da singularidade de cada um: + Inclusão. 

A necessidade difundir e melhorar a qualidade do feedback, no âmbito da avaliação formativa ao serviço das aprendizagens, foi a 

principal fragilidade identificada, na prática pedagógica do AEM, pela equipa de docentes em formação. Esta proposta poderá ser 

discutível, uma vez que se baseou no conhecimento empírico dos factos e das práticas, bem como na extensa experiência pedagógica 

nos vários ciclos de ensino e na priorização dos mitos associados à avaliação formativa, carecendo de consubstanciação através da 

averiguação rigorosa e objetiva dos factos reais.  

O presente projeto encontra-se estruturado para uma intervenção que assume os seguintes objetivos/metas: 

i. Sensibilizar a comunidade educativa para a importância da avaliação formativa; 

ii.  Difundir a rotina da aplicação de avaliação formativa e de comunicação do feedback aos alunos, na prática pedagógica dos 

vários ciclos de ensino do AEM, otimizando as diferentes formas e qualidade do feedback; 

iii. Utilizar a avaliação formativa para regular os processos de ensino e de aprendizagem dos alunos; 
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iv. Proceder à monitorização das aprendizagens dos alunos através da avaliação formativa; 

v. Aperfeiçoar, diversificar e aplicar diferentes estratégias e instrumentos de avaliação formativa. 

Todos os trabalhos do projeto serão desenvolvidos mediante o acompanhamento de rubricas que apoiarão a monitorização do 

processo de aprendizagem e ensino, pois permitem fazer um balanço ou estabelecer o ponto de situação. As tarefas serão desenvolvidas 

tendo como apoio o recurso às rubricas, enquanto instrumento orientador do processo de ensino-aprendizagem.  

Os intervenientes/destinatários no projeto são os professores que participaram na formação do Projeto MAIA e outros a 

convidar, bem como os respetivos alunos, os quais abrangem todos os ciclos de ensino e as áreas disciplinares dos vários departamentos 

curriculares.  

 

2. Metodologia  

 

2.1. Opções metodológicas e fundamentos 

  O principal propósito de qualquer processo de recolha de informação é obter dados para distribuir feedback de qualidade a todos 

os alunos pelo que assume carácter formativo. “Aqui se advoga a ideia de que os processos informais e pouco estruturados de recolha 

de informação podem e devem constituir uma parte importante do sistema de avaliação utilizado nas salas de aula (e.g., diálogos, 

observações e formulação de questões), devendo o seu registo ser tão simplificado quanto possível... No caso da avaliação será sempre 

necessário recolher informação para se poder distribuir feedback e/ou poder fazer balanços acerca do que os alunos sabem e são capazes 

de fazer num dado momento.” - (Eusébio André Machado, versão de trabalho / Projeto MAIA). Porém também é necessário criar processos 

de recolha de informação / instrumentos de avaliação com efeitos classificatórios.  

As metodologias de ensino a aplicar serão diversificadas e inerentes a cada uma das áreas disciplinares envolvidas, além de 

adaptadas a cada grupo-turma e ano de escolaridade, podendo ser: trabalho de projeto, trabalho experimental ou de campo, resolução 

de problemas, entre outras, embora tendo em comum o facto de ser trabalho de grupo ou pares, em contexto dos DAC (s) - Domínio de 

Autonomia Curricular. 

Foram elaboradas várias rubricas, que se encontram em anexo, tendo em conta os diferentes grupos disciplinares/níveis de ensino 

dos docentes que participaram na Formação MAIA. Algumas das rubricas foram produzidas especificamente para o E@D tendo sido já 

aplicadas.  

Este projeto será submetido para a aprovação do conselho pedagógico, a fim de ser implementado neste agrupamento.  

 

2.2. Sistema de Avaliação Formativa 

A avaliação formativa pressupõe que o ato de avaliar não faz sentido por si só, mas que deve ser parte integrante de todo o processo de 

ensino-aprendizagem. Portanto, a avaliação deve ser contínua e não pontual. Nesse contexto, emerge a figura do Feedback como 

atividade estruturante do sistema de avaliação formativa, com um claro impacto no desempenho do professor, na aprendizagem auto-

regulada e no desenvolvimento da capacidade reflexiva e Auta avaliativa do aluno (Wiggins, 2012). Devido à sua importância no sistema 

de avaliação formativa e, portanto, à sua influência na forma como os alunos aprendem, vamos analisar o Feedback dividindo-o em 3 

fases. 

1ª Fase - Feed up, utilizado no início do processo de aprendizagem, exige a definição de objetivos envolvendo claramente os 

alunos que têm de se situar no processo de aprendizagem refletindo sobre: “Onde estou e para onde posso ir?”. Este momento exige a 

consciencialização da situação em que o aluno se encontra, criando-se, assim, uma espécie de “compromisso” que lhe permite traçar os 

próximos passos das suas aprendizagens. No caso concreto deste projeto, o feed up será implementado com recurso a uma rubrica. Os 

alunos serão confrontados com uma proposta de rubrica que analisarão e darão sugestões de alteração. Com os descritores da rubrica e 

com a colaboração do professor, o aluno será convidado a "posicionar-se" no seu desempenho.  

2ª Fase - Feedback, de caráter “ciclo curto”, trata-se da resposta que é dada ao aluno perante um desempenho ou trabalho 

realizado (por exemplo, teste, portefólio, trabalho de projeto, apresentação oral). O feedback é, pois, uma informação (oral ou escrita) que 

resulta da avaliação do progresso dos alunos e que, em consequência, sugere as ações que eles devem adotar de forma consciente 

posicionando-se: “Já atingi os meus objetivos? / Então que devo fazer a seguir?”. 

. O professor terá de estar preparado para o que os alunos estejam disponíveis para criar novas possibilidades de aprendizagem 

e de evidenciação das mesmas e dar feedback quando os alunos ainda estiverem plenamente conscientes do objetivo de aprendizagem 
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e tiverem tempo para agir sobre ele. O feedback deve ser específico e motor de reflexão para os alunos perceberem o que têm que fazer, 

selecionando dois ou três pontos num comentário, além de incidir sobre objetivos de aprendizagem importantes e equilibrar os pontos 

fortes e os pontos fracos. Deve incidir sobretudo no processo inerente à tarefa e nas estratégias de autorregulação das aprendizagens, 

bem como nos modos e nas estratégias de ensinar 

Neste projeto, pretendemos mobilizar a metodologia de trabalho de grupo, pelo que a turma trabalhará em grupo (máximo 5 

elementos), previamente formados, por níveis de desempenho, comunicando com o aluno individualmente e em grupo e dando informação 

específica para o desempenho individual, quando for necessário e apropriado. Além disto, poder-se-á dar feedback a um grupo ou a toda 

a turma quando a mesma informação se justifica, para um elevado número de alunos. Os próprios pares (colegas de grupo) devem 

participar de forma ativa e responsável na transmissão do feedback, entre os elementos do grupo (heteroavaliação). 

3ª Fase - Feed forward - a informação recolhida será utilizada, também, para o professor melhor preparar e planificar as futuras 

atividades de ensino e aprendizagem. A partir deste momento, perante o observado/avaliado, o professor deve reorganizar as suas áreas 

de ensino e apoio à aprendizagem. Professor e aluno recolhem, organizam e interpretam a informação, ajustando-a às realidades 

concretas e específicas que constituem o seu contexto escolar (coavaliação - entre pares e alunos /professor). 

Em suma, é através de todo o desenrolar do processo do feedback, em geral, que se compreende melhor as dificuldades, 

obstáculos e problemas que os alunos manifestam. Com a ajuda da rubrica o professor/aluno vão tomar consciência das 

dificuldades/barreiras e a evolução dos conhecimentos/aprendizagens sentidas ao longo do processo.  

Ao longo de todo o processo o professor deve descrever o que foi bem feito e fornecer sugestões sobre aquilo que pode ou deve 

ser melhorado, não esquecendo que o feedback é mais eficaz quando se foca na tarefa, no processo e/ou na autorregulação. Assim, 

durante e após a execução da (s) tarefa (s) o professor deve centrar-se nas varáveis do conteúdo:  

i. Foco - fazer comentários sobre os pontos fortes e os pontos fracos do desempenho dos alunos, sobre o processo e estratégias 

de estudo que ajudarão a melhorar e sobre a responsabilidade do aluno na aprendizagem. Estratégias de feedback – variáveis 

de conteúdo (adaptada de Brookhart, 2007, pp. 19-30); 

ii. Comparação - comparar o trabalho dos alunos com rubricas prévias ou criadas pelos próprios e encorajar os alunos que ainda 

não melhoraram o suficiente; 

iii. Função - identificar pontos fortes e pontos fracos e descrever o que se observa no trabalho dos alunos; 

iv. Valência - ser positivo; mesmo criticando, ser construtivo; fazer sugestões (não prescrições); 

v. Acompanhamento - contínuo dos pares (em grupo) e por parte do professor.  

Operacionalização do feedback:  

Roteiro “Avaliar para Redefinir e Aprender” 

·    Conteúdos:  
  
  
  
                    

Objetivos 
  
  
  
(Cada disciplina 

coloca na 
coluna os 
conteúdos os 
objetivos e 
descritores). 

Atividades :  
 
Feed up 
Participação dos alunos na definição dos objetivos e dos critérios de 
avaliação; Elaboração/discussão/apresentação da rubrica. 
  

  Trabalho a desenvolver: 
 1º Individualmente; 
 2º Em pequenos grupos. 
 

 Feedback  
Ao longo da realização da (s) tarefa (s), os alunos fazem sucessivas auto 
e heteroavaliações através da rubrica, orientando assim o seu trabalho. 
Comunicação em grande grupo do trabalho desenvolvido. Apresentação 
do trabalho realizado por cada grupo. 
O professor orienta o aluno na análise da(s) rubrica(s), os diferentes tipos 
de trabalho desenvolvido pelos grupos, as dúvidas e constrangimentos dos 
alunos, do grupo e destaca a importância da leitura global dos materiais 
temáticos do projeto e discutirá os resultados/registos com os 
alunos/turma.  
 

 Critérios de avaliação   
 
(A definir conforme o 
propósito da rubrica) 
 

 Avaliação do trabalho (auto e 
hétero): 
 

-O trabalho contém as ideias 
chave da temática  

   
-Apresenta as seguintes 
características: 
  
  -Clareza – Os 
factos/ideias/teorias /são 
apresentados sem qualquer tipo 
de confusão ou ambiguidade. 
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Feed forward 
O professor/aluno reorientam o trabalho/desempenho em função dos 
resultados ou das dúvidas anunciadas na atividade anterior.  
O professor propõe que os alunos reformulem o trabalho apresentando um 
novo roteiro/material (com as tarefas e sub-tarefas definidas com 
referência a critérios de realização). Se necessário, os alunos realizam a 
tarefa individualmente e retomam-na no grupo e no grande grupo, 
repetindo o ciclo da discussão e da avaliação dos trabalhos produzidos. 
No decorrer de todo o processo, o professor/aluno farão a 
heteroavaliação/autoavaliação/coavaliação.  

  -Rigor - O trabalho / ideias 
chave são reproduzidas sem 
erros nem deformações. 
 
-Linguagem pessoal - 
reprodução das ideias chaves 
através de uma linguagem 
própria, respeitando o ponto de 
vista dos autores dos diversos 
materiais apresentados.  

 

2.3 Sistema de Classificação 

A rubrica é um instrumento essencialmente orientado para a avaliação formativa, sendo esta a essência do 
projeto Maia. Ainda assim, a rubrica poderá também ser convocada para a classificação final, desde que este 
procedimento seja devidamente partilhado com os alunos e realizado no âmbito da avaliação sumativa. 

O sistema de classificação resultará do juízo global formulado pelo professor, com recurso fundamentalmente à informação 

obtida da avaliação sumativa. Neste projeto, pretende-se ainda sensibilizar para a mobilização de diferentes instrumentos de avaliação. 

 

 

2.4 Avaliação do projeto 

A monitorização e avaliação da implementação do projeto é fundamental para o acompanhamento das atividades inerentes ao 

mesmo e apurar os efeitos da intervenção, redefinir o projeto se necessário, extrair aprendizagens e ideias de melhoria de práticas 

pedagógicas. A prática da avaliação continuada é fundamental, pois permite a aferição sobre evolução do projeto aquando da sua 

implementação, constituindo uma forma de conhecer a realidade e os resultados da intervenção.  

A prática de monitorização e avaliação da implementação do projeto não deverá ser um processo integral, mas algumas ações a 

incluir ao longo de todo o processo, com a planificação e estratégias de recolha de informação, tendo em vista a concretização dos 

objetivos do projeto.  

Neste caso, a intervenção visa a aplicação de uma rubrica para avaliação formativa com enfoque na melhoria das aprendizagens 

dos alunos, através da prestação do adequado e eficaz feedback, aos alunos. Assim, a monitorização e a avaliação, neste contexto, visam 

os seguintes objetivos:  

- Promover a mudança de práticas pedagógicas no sentido da valorização da avaliação formativa no desenvolvimento de 

aprendizagens dos alunos; 

- Fomentar a evolução das aprendizagens dos alunos, de encontro ao desenvolvimento de competências essenciais das várias 

disciplinas/áreas disciplinares e do perfil de competências dos alunos à saída da escolaridade obrigatória; 

- Refletir sobre as metodologias e pertinência da intervenção, facilitando a eventual reorientação ou sistematização das práticas 

já existentes. 

Será elaborado um relatório final tendo em conta os resultados de um inquérito aplicado online, no final do ano letivo, a todos os 

intervenientes no processo.  

Serão divulgados os trabalhos realizados, as reflexões de alunos e professores, as práticas pedagógicas diversificadas/inovadoras 

e ainda a promoção de brainstorming e sessões de esclarecimento.  

 

3. Considerações Finais  

 Ao finalizar este projeto, fica a convicção de que não é possível operar mudanças na prática docente sem mudar as formas de 

avaliação. Assim, a avaliação pedagógica aparece como um passo fundamental na aprendizagem, sendo um instrumento que permite 

apoiar o processo de organização do conhecimento do aluno. Por isso, a avaliação deve entender-se como uma atividade crítica da 

aprendizagem, um processo contínuo que acompanha os processos de ensino e de aprendizagem, para os melhorar. Por um lado, o 

professor aprende a conhecer e melhorar a prática docente na sua complexidade e a elaborar estratégias didáticas criativas que terá de 
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levar a cabo para melhorar a aprendizagem do aluno, uma vez conhecidas as dificuldades que este tem de superar – desenvolvimento 

profissional (real, eficaz e eficiente). Por outro lado, o aluno aprende a partir da autoavaliação e da autocorreção realizada depois do 

oportuno, crítico e argumentado feedback dado pelo professor.  

Na implementação deste projeto prevê-se muita dificuldade em organizar trabalho colaborativo pertinente e eficaz, devido aos 

constrangimentos de horários e de sobrecarga de trabalho letivo e não letivo do corpo docente, além de acréscimo de trabalho com 

formalismos técnico-burocráticos, o que poderá gerar alguma resistência à sua implementação formal, às quebras de rotinas e 

metodologias de trabalho pedagógico, ao trabalho colaborativo sistemático, à partilha, à confrontação (aluno/professor e vice-versa), entre 

outros. 

Uma das dificuldades sentidas na conceção do projeto foi a produção de instrumentos comuns/abrangentes,  a aplicar na fase de 

implementação do projeto, para uma grande diversidade de grupos disciplinares e de ciclos.  

 O elevado número de elementos no grupo  e a diversidade dos grupos de origem fez com que o trabalho por vezes se tornasse 
complexo, 

A clarificação objetiva do tipo de trabalho pedido no fim da formação não foi suficientemente clara no início da formação o que 
provocou, alterações, correções e ajustes muito em cima da data de entrega do trabalho,  aumentando a carga de trabalho, pressão, 
stress e até desânimo  num período muito difícil, como o fim do ano letivo, visto que a grande maioria dos elementos que participaram na 
formação terem cargos e pertencerem a equipas de trabalho que por esta altura estão sobrecarregados profissionalmente. 

 O momento atual que se vive na escola obrigou a disciplinas de trabalho cooperativo e de grupo que ultrapassaram horários de 
trabalho aceitáveis, trabalho em períodos não contemplados pela formação (feriados, fim de semana, trabalho pela noite dentro).  

Na aplicação do projeto prevê-se: 

- Dificuldades resistência dos colegas na mudança de metodologias e estratégias de trabalho. 
- Alteração em algumas dinâmicas de trabalho 
- Dificuldade na definição e clarificação dos descritores ajustados às rúbricas 
-  Implementação junto dos alunos de uma forma de avaliação mais participada que os posiciona no seu processo de aprendizagem,  pouco 
ou nada utilizada até ao momento. 
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Alunos: Onde estou?  

Avaliação diagnóstica 

Aluno 

1ª – Feed up:  

 

2ª Fase: Feedback:  

Ciclo curto 

3ª Fase: Feed forward 

 

Definição da rúbrica 

Trabalho 

de pares 

Trabalho 

de grupo (5 

elementos) 

Professor 

Comparação do 

desempenho com a 

rúbrica  

Apresentação:  

Correções coletivas 

em pequenos 

grupos, pares ou 

em grande grupo 

(turma).  

Avaliação formativa Pedagógica 

Desenho Universal da Aprendizagem 

 

 

 

Acompanhamento 

contínuo dos pares, 

grupo de trabalho e 

professor. 

Autoavaliação 

Avaliação entre pares 

Avaliação do professor 

Participação 

nos trabalhos 

de grupo 

Apresentação 

oral 

Aluno 

Ensino 

Aprendizagem 

Avaliação 

Já domino 

o assunto, 

posso 

avançar! 

Trabalhar emoções.  

Reflexão 

constante 

Clima saudável de aula 

Esquematização da proposta de operacionalização do Projeto MAIA no AEM 
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ANEXOS 

Instrumentos de recolha de dados de avaliação formativa, aplicados no âmbito da 1.ª Intervenção  

Formação MAIA   

Ficha de autoavaliação /regulação da aprendizagem- 5º e 6º anos 

Trabalho de grupo – Tª ______ 

Nomes Integrei-me bem 

Contribuí de 

forma pertinente 

para o trabalho 

Respeitei a 

opinião dos 

outros 

Cumpri as 

tarefas 

agendadas 

     

     

Obs:  

 Insuficiente / Suficiente / Bom / Muito Bom                                                  

 

Ficha de autoavaliação /regulação da aprendizagem 

                                          Trabalho de grupo – Tª ____               Data: ___  / ___ / 20__ 

Descritores de Desempenho 

Sem 

nenhuma 

dificuldade   

Com ligeira 

dificuldade 

Com 

grandes 

dificuldades 

Esclareci todas as dúvidas sobre o projeto / a tarefa/tema 

proposto. 
   

Defini corretamente o (s) objetivo (s) a seguir relativamente 

ao tema / projeto ….  
   

Consegui criar um plano de trabalho / plano de ação.     

Cumpri todas as etapas do roteiro / projeto / guião     

 Elaborei uma resposta/ um trabalho/ uma apresentação, 

após ter realizado as operações necessárias (modelos que 

permitam estabelecer relações entre os diversos materiais 

ou ideias chave).  

  

 

 O trabalho/projeto/tema foi relido corrigido e aperfeiçoado.     
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                                                                                                 RUBRICAS 

Tipo de tarefa: Resolução de um Problema 

Critérios 
Standards 

2 1 0 

Estratégia 

Adequada Incompleta Inadequada 

Apresenta uma resolução em que revela 

uma estratégia adequada. 

Apresenta uma resolução em que revela 

uma estratégia incompleta. 

Apresenta uma resolução em que revela uma 

estratégia inadequada. 

Conceitos e procedimentos 

Mobiliza todos Mobiliza apenas alguns Não mobiliza 

Mobiliza todos os conceitos e 

procedimentos necessários. 

Mobiliza apenas alguns dos conceitos e 

procedimentos necessários. 

Não mobiliza qualquer um dos conceitos e 

procedimentos necessários. 

Erros de 

transcrição/cálculo/simbologia/forma/arredo

ndamentos 

Zero erros Um erro Dois ou mais erros 

Não comete erros. Comete um erro. Comete dois ou mais erros. 

Resposta ao problema 

De acordo com a resolução  

e faz sentido 

De acordo com a resolução, mas não 

faz sentido 
Não responde 

Escreve uma resposta ao problema que 

está de acordo com a resolução e que faz 

sentido no contexto do problema. 

Escreve uma resposta ao problema que 

está de acordo com a resolução, mas 

que não faz sentido no contexto do 

problema. 

ou não escreve qualquer resposta ao problema 

ou dá uma resposta que nem está de acordo 

com a resolução nem faz sentido. 
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Tipo de tarefa: Avaliação de uma produção escrita 

Parâmetros Ainda não! Quase… Ok Pronto a publicar! 

Organização do 
texto 

O nosso texto está desorganizado. Falamos 
de um aspeto, mudamos para outro. Não se 
percebe qual é o início, o desenvolvimento, o 
final. Está muito confuso e não tem fio 
condutor. 

O texto está pouco estruturado. Não tem 
parágrafos. 
As ideias próximas deviam estar 
seguidas. Temos que mudar a ordem de 
algumas frases. 

O nosso texto está 
organizado e estruturado. 
Percebe-se o nosso 
raciocínio. A divisão em 
parágrafos obedece a 
critérios percetíveis. 

O nosso texto está muito organizado e 
bem estruturado. Percebe-se claramente 
o nosso raciocínio. A divisão em 
parágrafos obedece a critérios 
percetíveis. 

Construção 
Frásica 

As frases não apresentam uma estrutura 
lógica. Não se percebe a ideia que se quer 
transmitir. 

Algumas frases estão mal construídas. É 
necessário muito esforço para se 
compreender algumas ideias. Há ideias 
ambíguas. 

As frases estão construídas, 
o que colabora para a 
compreensão do texto. A 
escrita é fluída 

As frases estão muito bem construídas, o 
que colabora para a compreensão do 
texto. A escrita é fluída e o leitor fica 
agradado com a “voz”. 

Ortografia 
Há muitos erros ortográficos! Apresenta mais 
de X erros. 

Ainda encontramos muitos erros 
ortográficos (entre…e…). Os erros 
ortográficos situam-se em palavras 
correntes e usuais. Não respeitamos os 
acentos. 

Temos entre … e … erros. 
São erros em palavras 
menos usuais ou que 
apresentam alguma 
particularidade. 

Os erros ortográficos estão praticamente 
ausentes. 

Vocabulário 

Utilizamos muitas palavras repetidas. O 
vocabulário é muito elementar. Recorremos a 
palavras muito simples (bonito, feio, bom, 
mau…) 

Há repetição de vocabulário 
desnecessário. Recorremos pouco a 
sinónimos e utilizamos pouco vocabulário 
específico do tema. 

Não há repetição de 
vocabulário desnecessário. 
Há o recurso a sinónimos e 
utilizamos vocabulário 
específico do tema. 

Não há repetição de vocabulário 
desnecessário. Há o recurso a sinónimos 
e utilizamos vocabulário específico do 
tema. Em resumo, o vocabulário e rico e 
relevante. 

Pontuação 
A pontuação está praticamente ausente! Que 
fizemos aos sinais de pontuação? 

A pontuação contribui pouco para a 
leitura fluente do texto e é pouco correta. 
Não utilizamos sinais de pontuação., ; - ( 

» 

A pontuação contribui para 
a leitura fluente do texto e é 
correta. Utilizamos sinais de 

pontuação . , ;  - ( » 

A pontuação contribui para a leitura 
fluente do texto e é muito correta. 
Utilizamos diversos sinais de pontuação. 
, ;  - ( » 
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Lê atentamente os critérios e os diversos níveis de desempenho e, depois, usa um iPad, computador ou smartphone para preencheres o formulário disponível no  Classroom . 
Numa primeira fase, é pedida a tua avaliação individual; mais tarde, todo o grupo fará a mesma avaliação. Obrigada!   

Tipo de tarefa: Trabalho colaborativo (disciplina…) 

Standards         

Níveis de 
desempenho: 

 

Critérios: 

1 
Pouco ou nenhum 

2 
Algum 

3 
Maioria 

4 
Todos 

Empenho 
Raramente houve empenho na atividade, 
sendo que muitas das tarefas não foram 
terminadas de modo adequado. 

Por vezes, houve empenho mas 
algumas atividades não foram 
terminadas de forma adequada. 

Houve empenho na atividade, tendo sido 
concluídas a maior parte das atividades de 
forma adequada 

O empenho na atividade foi uma 
constante e todas as tarefas foram 
concluídas de forma adequada 

Cooperação 

Raramente houve cooperação entre os 
elementos do grupo na resolução das 
dificuldades. 
 

Por vezes houve cooperação entre os 
colegas. Algumas dificuldades foram 
resolvidas. 
 

A cooperação foi quase sempre uma 
constante no seio do grupo e a maior parte 
das dificuldades foi resolvida. 

Todos os elementos do grupo 
cooperaram na resolução das 
dificuldades. 

Responsabilidade 
Alguns membros do grupo não demonstraram 
responsabilidade nas tarefas que lhes foram 
atribuídas. 

Com frequência, os elementos do grupo 
não dependeram dos pares para 
concluir a sua tarefa. 

Quase sempre, os elementos do grupo 
não dependeram dos pares para concluir a 
sua tarefa. 

Os elementos do grupo concluíram a 
tarefa contribuindo sempre de forma 
responsável no desenvolvimento de 
todo o trabalho. 

Avaliação geral da 
atividade 

Raramente houve cooperação entre os 
elementos do grupo na resolução das 
dificuldades 

Por vezes houve cooperação entre os 
colegas. Algumas dificuldades foram 
resolvidas 

A cooperação foi quase sempre uma 
constante no seio do grupo e a maior parte 
das dificuldades foi resolvida. 

Todos os elementos do grupo 
cooperaram na resolução das 
dificuldades. 
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Lê atentamente os critérios e os diversos níveis de desempenho e, depois, usa um iPad, computador ou smartphone para preencheres o formulário disponível  no  Classroom . 
Numa primeira fase, é pedida a tua avaliação individual; mais tarde, todo o grupo fará a mesma avaliação. Obrigada! 

Tipo de tarefa: Trabalho colaborativo (tendo em conta o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória) 

Standards    

Níveis de  
desempenho: 

Critérios: 

Insuficiente 
 

Suficiente 
 

Bom Muito Bom 

Cooperação 

Raramente ou nunca apresenta 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 

Adequa algumas vezes 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 
 

Adequa a maior parte das vezes 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 

Adequa permanentemente 
comportamentos em contextos 
de cooperação, partilha, 
colaboração e competição. 

Raciocínio e resolução de 
problemas 

Raramente ou nunca interpreta 
a informação, planeia e conduz 
pesquisas. 

Interpreta a informação, planeia 
e conduz pesquisas. 
 
 

Interpreta na maior parte das 
vezes a informação, planeia e 
conduz pesquisas. 
 

Interpreta informação, planeia e 
conduz pesquisas de forma 
eficaz e adequada. 
 

Desenvolvimento pessoal e 
autonomia 

(Avaliação geral da atividade) 

 

Raramente ou nunca consolida 
e aprofunda as competências 
que já possuem, numa 
perspetiva de aprendizagem ao 
longo da vida. 

Consolida e aprofunda as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. 
 

Consolida e aprofunda na maior 
parte das dezes as 
competências que já possuem, 
numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. 

Consolida e aprofunda 
permanentemente, de forma 
adequada as competências que 
já possuem, numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida. 
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A rubrica que se segue orientará a avaliação que vais fazer do trabalho realizado à distancia na disciplina de ………    
Lê atentamente os critérios e os diversos níveis de desempenho e, depois, usa um iPad, computador ou smartphone para preencheres o formulário disponível  no  Classroom . 

Standards         

Níveis de desempenho: 
 

Critérios: 

Satisfaz Bastante 
 

Satisfaz 
 

Satisfaz Pouco 
 

Não Satisfaz 
 

Responsabilidade 
Participação nas aulas à 

distância. 
 

Participou e acompanhou atentamente 
todas as aulas. 
Envolveu-se no trabalho proposto, esclareci 
dúvidas. Apresentou um trabalho 
interessantes. 

Participou nas aulas e discussões 
da turma. 
 

Pouco participou nas discussões 
da turma. Não expôs as suas 
ideias 
 

Não Participou em todas as aulas.  
As aulas em que participou teve uma participação 
discreta ou nula. 
Não efetuou melhorias no seu trabalho 
Não esteve atento às orientações dadas pela 
professora. 

Justificativa do 
trabalho 

Apresentação e 
discussão de ideias 

As ideias apresentadas eram muito 
coerentes e estavam devidamente 
fundamentadas 

As ideias apresentadas eram 
coerentes e fundamentadas 
 

As ideias apresentadas tinham 
pouca coerência e fundamentação 
 

As ideias apresentadas não eram coerentes ou 
fundamentadas 

Resolução de problema 
Criatividade 

O trabalho apresentado foi muito criativo 
atraindo a atenção para os elementos da 
composição 

O trabalho apresentado foi criativo 
 

O trabalho apresentado foi pouco 
criativo 
 

O trabalho apresentado não foi criativo 
 

Empenho 
Cumprimento do plano 

de trabalho 

Leu atentamente o plano de trabalho e 
compreendeu e executou com facilidade as 
tarefas propostas. 
 

Leu o plano de trabalho e 
compreendeu e executou as tarefas 
propostas. 

Leu o plano de trabalho. Executou 
algumas tarefas propostas com 
alguma dificuldade. 
 

Não leu o plano de trabalho, não executou as tarefas. 
 

Responsabilidade 
Cumprimento de prazos 

de entrega 

Conseguiu executar e entregar facilmente o 
trabalho no prazo previsto 
 

Executou e entregou o trabalho 
dentro do prazo 
 

Executou e entregou o trabalho 
dentro do prazo previsto com 
alguma dificuldade 
 

Não executou e nem entregou o trabalho proposto 

 

 



Projeto MAIA: Avaliar para Redefinir e Aprender 

7 

 

Estratégias e 
instrumentos de 

avaliação 
formativa 

Formas de feedback aos alunos Momento da aplicação 
Forma de intervenção posterior 
Ciclos de ensino a que se aplica 

Monitorização/instrumentos de avaliação 

1- Avaliação 
diagnostica no início 
de cada conteúdo 
(fase inicial do 
processo) 

2- Relativamente a 
estas estratégias de 
feedback, as 
respostas devem ser 
encontradas caso a 
caso e em função de 
cada contexto, 
combinando 
adequadamente as 
diversas variáveis 
acima referidas em 
relação à forma e ao 
conteúdo.  
O melhor feedback 
será aquele que 
contribui para o 
sucesso das 
aprendizagens dos 
alunos, respeitando 
a diversidade e 
garantindo a 
inclusão, 
aprendendo e 
desenvolvendo-se 
através de uma 
prática reflexiva, do 
diálogo com os 
alunos e do trabalho 
colaborativo com os 
pares.  

A reflexão deve ser 
constante.  
 

O Feedback será dividido em 3 fases:  
O Professor fornece aos estudantes a informação 
que eles precisam para compreenderem onde 
estão e o que precisam de fazer a seguir. 
1ª – Feed up:  
O professor clarifica os objetivos da aprendizagem 
e critérios de regulação e autorregulação (O que se 
espera dos alunos?) 
Definição das rúbricas.  
 Tendo em conta o contexto, o professor adequa as 
várias atividades. 
Tendo em conta o conteúdo que se pretende 
abordar, o professor, em conjunto com os alunos 
vão discutir/construir os objetivos de aprendizagem 
que pretendem desenvolver) – logo aí estabelecem 
um contrato pedagógico (alunos/professor) 
Estabelecido o contrato pedagógico 
2ª Fase: Feedback:  
Este poderá ser oral, escrito (fichas de trabalho, 
portefólio, trabalho de projeto, apresentação 
oral…); 
O mesmo será concretiza-se no fornecimento de 
informação útil e pertinente relacionada com os 
objetivos definidos.  
O Professor terá de estar preparado para o que os 
alunos estejam disponíveis para criar novas 
possibilidades de aprendizagem e de evidenciação 
das mesmas. 
Deve incidir sobretudo no processo inerente à 
tarefa e nas estratégias de autorregulação das 
aprendizagens, bem como nos modos e nas 
estratégias de ensinar. 
3ª Fase: Feed forward 
A informação recolhida será utilizada, também, para 
o professor melhor preparar e planificar as futuras 
atividades de ensino e aprendizagem.  
A partir deste momento perante o 
observado/avaliado o professor deve reorganizar 

Dar feedback quando os alunos 
ainda estiverem plenamente 
conscientes do objetivo de 
aprendizagem e tiverem tempo 
para agir sobre ele. 
Quantidade (sistemático e 
contínuo):  
Deve ser dado o feedback 
específico e motor de reflexão 
para os alunos perceberem o 
que têm que fazer, mas sem que 
o trabalho seja feito por eles. 
Selecionar dois ou três pontos 
num comentário; dar feedback 
sobre objetivos de aprendizagem 
importantes; equilibrar os pontos 
fortes e os pontos fracos. 
Modo:  
Deve ser dado o feedback 
escrito para que os alunos 
possam guardar e utilizar mais 
tarde; dar feedback oral quando 
os alunos tiverem dificuldades de 
leitura; mostrar ao aluno como 
se faz sempre que ele precisar 
de saber como se faz (D. Lei nº 
54 – Inclusão). 
Audiência (público-alvo):  
A turma trabalhará em grupo 
(máximo 5 elementos), 
previamente formados, por 
níveis de desempenho. 
Comunicar com o aluno 
individualmente e em grupo, 
dando informação específica 
para o desempenho individual, 
quando for necessário e 
apropriado; dar feedback a um 

Apresentação coletiva dos trabalhos de 
grupo realizados para turma; correções 
coletivas no quadro; correções coletivas 
por grupo ou em grande grupo - turma) 
O Feedback é mais eficaz quando se foca na 
tarefa, no processo e/ou na autorregulação.  
O professor deve descrever o que foi bem 
feito e fornecer sugestões sobre aquilo que 
pode ser melhorado 
Durante e após a execução da (s) tarefa (s) 
o professor deve centrar-se nas varáveis do 
conteúdo:  
Foco:  
Fazer comentários sobre os pontos fortes e 
os pontos fracos do desempenho dos alunos, 
sobre o processo e estratégias de estudo 
que ajudarão a melhorar e sobre a 
responsabilidade do aluno na aprendizagem;  
Comparação:  
Comparar o trabalho dos alunos com 
rubricas prévias ou criadas pelos próprios; 
encorajar os alunos que ainda não 
melhoraram o suficiente. 
Função:  
Identificar pontos fortes e pontos fracos; 
descrever o que se observa no trabalho dos 
alunos. 
Valência:  
Ser positivo; mesmo criticando, ser 
construtivo; fazer sugestões (não 
prescrições). 
Acompanhamento contínuo dos pares (em 
grupo) e por parte do professor.  
 

Construção da rubrica de avaliação.  
A mesma deve ser discutida e construída em conjunto 
Professor/ alunos.  
a) a descrição geral da tarefa que é objeto de avaliação;  
b) os critérios;  
c) os níveis de descrição do desempenho relativamente a cada 
critério;  
 d) a definição de uma escala que atribui a cada nível de 
desempenho uma dada menção. 
e) Utilização de ferramentas digitais. 
Anexo – Rubrica (este documento será utilizado logo no início 
da produção de um texto, por exemplo – à medida que 
produzem o texto, regulam a sua aprendizagem. 
 
(Nosso Projeto) 
1 - A avaliação será iminentemente avaliação formativa e 
pedagógica. 
 
- Participação no trabalho de Grupo,  
-Apresentação Oral/escrita 
- Trabalho de projeto 
 
 
- Autoavaliação; 
- Avaliação entre pares; 
- Avaliação do professor 
 
2 – Objeto da avaliação:  
- Conteúdos relacionados com a disciplina de Português.  
Em relação aos standards, Podem ser considerados as 
seguintes sequências de expressões (fica ao critério de cada 
professor):  
a) Supera as Expectativas, 
b) Dentro das Expectativas,  
c) Aquém das Expectativas,  

Ou 
a) Domina Muito Bem,  
b) Domina Bem,  
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as suas áreas de ensino e apoio à aprendizagem. 
Os professores e os alunos devem ajustar-se 
continuamente para adquiri melhores e mais 
aprendizagens.  
Finalmente, o professor/aluno recolhem, organizam 
e interpretam a informação, ajustando-a às 
realidades concretas e específicas que constituem 
o seu contexto escolar (coavaliação).  
O feedback deve ter carater “ciclo curto”.  
Em suma: É através de todo o desenrolar do 
processo do feedback, em geral que se 
compreende melhor as dificuldades, obstáculos e 
problemas que os alunos manifestam.  
 
  

grupo ou a toda a turma quando 
a mesma informação se justifica, 
para um elevado número de 
alunos. Os próprios pares 
(colegas de grupo) devem 
participar de forma ativa e 
responsável na transmissão do 
feedback, entre os elementos do 
grupo.  

c) Domina Parcialmente,  
d) Não Domina. 
Para o nosso agrupamento considero ajustável às menções 
já utilizadas:  
a) Muito Bom,  
b) Bom, 
c) Suficiente,  
d) Insuficiente.  
A mesma será construída por:  
a) Avaliação Formativa (orienta todo o processo);  
b) Sistema de classificação: 60% nota atribuída pelo 

professor, 20 % nota atribuída pelos pares; 20 % nota 
atribuída pela autoavaliação.  

(corresponsabilização) 
Se no grupo não houver consenso o professore deverá 
intervir e tentar perceber o que aconteceu. Nesse caso não 
poderá haver heteroavaliação. O professor aqui terá um 
papel preponderante na procura do consenso. Caso não 
ocorra somente o professor avaliará.  
 
Os alunos poderão criar a escada de feedback, segundo 
David Perkins.  
Elaboração de uma grelha de monitorização com todos os 
alunos.  
A mesma será preenchida conteúdo a conteúdo, ao longo do 
ano: 
1- pelo professor,  
2- pelo porta-voz de cada grupo. 
No final do processo (conteúdo), o professor analisará as 
mesmas, e discutirá os resultados/registos com os alunos 
Turma.  
Criação de um portefólio (poderá ser digital).  

 

Projeto elaborado por:  

Manuel Fernando Caldas Oliveira; Rosa Maria Faria Fernandes; Maria Cristina Vaz Esteves 

Salgado; Mário Pedro Cunha Ferreira; Ana Paula Rodrigues da Costa; Maria Manuel Cerqueira 

Nande; Hélio Aguiar; Rosa Lima; Helena Maria Alves Esteves; Ana Paula Martins Rocha 

Barbeitos Amoedo Luís (junho de 2020) 


