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INTRODUÇÃO 
 
A realidade das nossas escolas está a mudar. O reflexo das profundas alterações sociais 

fruto do avanço científico e tecnológico cria um fator de imprevisibilidade com impactos 

nas nossas escolas e nos nossos alunos. Estará a escola capacitada para acompanhar 

esta mutação constante? 

Os documentos recentemente produzidos como o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória (PASEO) ou as Aprendizagens Essenciais (AE), assim como a 

atual legislação em matéria de educação são instrumentos colocados ao serviço das 

escolas para que estas reorientem práticas e procedimentos que as coloquem na onda 

da mudança. 

Surge, assim, este projeto de intervenção cujo propósito central é melhorar os processos 

de avaliação pedagógica no nosso agrupamento. É um propósito aparentemente 

simples, mas há que entender que este deve estar centrado no desenvolvimento do 

currículo exigindo uma visão integradora dos processos de ensino, de avaliação e de 

aprendizagem.  

A necessidade de avançar para um projeto de intervenção neste nível, justifica-se pela 

ambição de colocar a avaliação pedagógica ao serviço da educação e formação, 

promover a diversificação dos intervenientes na procura por inovadoras formas de 

planear ações pedagógicas. 

O desafio da Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), assente numa perspetiva de 

ensino centrado na resolução de problemas ou no trabalho de projeto só será possível 

de materializar numa perspetiva colaborativa entre alunos, entre professores e entre 

alunos e professores, assumindo a avaliação pedagógica um papel central na regulação 

e autorregulação das aprendizagens dos alunos e nas práticas de ensino dos professores. 

A distribuição sistemática de feedback de elevada qualidade, o envolvimento dos alunos 

nos processos de avaliação e a diversificação dos instrumentos de recolha de 

informação serão o garante de uma avaliação pedagógica capaz de contribuir para que 

os alunos aprendam mais e melhor. 

É nestes pressupostos que este documento estabelece os critérios gerais do 

agrupamento capazes de serem aplicados de uma forma transversal a qualquer ciclo de 



ensino ou ano de escolaridade, orienta para a sua operacionalização e define as políticas 

de avaliação e de classificação a serem implementadas a partir de setembro de 2021. 

 

1. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
 

Numa visão alargada, a finalidade da avaliação centra-se no regular o ensino e a 

aprendizagem, orientar o percurso escolar e certificar conhecimentos, e estes 

princípios, de forma implícita ou explícita, estão presentes na diversa legislação.  

 A avaliação, sustentada por uma dimensão formativa, baseia-se num processo contínuo 

de intervenção pedagógica, em que se explicitam, enquanto referenciais, as 

aprendizagens, os desempenhos esperados e os procedimentos de avaliação. 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. 

 

A noção de avaliação está diretamente relacionada com conceitos de qualidade das 

práticas e das aprendizagens e é essencial que esta passe a ter uma presença efetiva no 

processo. Falamos de conceitos como: Melhoria do processo de ensino e da 

aprendizagem; Avaliação para as aprendizagens; Avaliação sustentada por uma 

dimensão formativa. 

Os diplomas em vigor e documentos orientadores referem-se à avaliação destacando o 

objetivo de melhorar e promover a qualidade do ensino, o seu caráter sistemático e 

contínuo, a recolha de informações e tomada de decisões são. A legislação mostra-nos 

que esta tomada de decisões assume uma colegialidade crescente, devendo ser 

alargada a um maior número de stakeholders como forma de contornar a subjetividade 

da avaliação. 



2. AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
A avaliação pedagógica tem como propósito contribuir para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos. Para atingir esse fim “a avaliação deve ser de natureza 

essencialmente formativa, permitindo fornecendo feedback aos alunos e professores 

para regular a aprendizagem e o ensino”. Assim, a avaliação formativa constitui um meio 

para promover as aprendizagens, no sentido em que proporciona informações 

fundamentais para que os alunos tomem consciência das suas dificuldades assim como 

dos métodos que as permitam ultrapassar, e delinear estratégias de ensino porque 

permite ao professor refletir acerca das estratégias colocadas em prática. 

Por outro lado, a avaliação sumativa permite recolher informação acerca do que os 

alunos sabem e são capazes de fazer e que será utilizada para lhes atribuir uma 

classificação ou fazer um balanço do que aprenderam, sem preocupações 

classificatórias, permitindo uma utilização formativa da avaliação sumativa. Embora 

com propósitos distintos, estas modalidades de avaliação são processos 

complementares ao serviço do desenvolvimento das aprendizagens dos alunos. Quando 

há uma efetiva avaliação formativa, a avaliação sumativa pode constituir-se de 

momentos ricos e devidamente ponderados de integração e de síntese de informação. 

Fernandes (s/d) nos seus trabalhos de investigação no âmbito do projeto MAIA destaca 

cinco princípios da avaliação pedagógica que aqui apresentamos de forma sucinta. 

 

 

Princípio da 
transparência 

Na avaliação os critérios, finalidades, procedimentos, momentos, 
intervenientes e processos de recolha de informação devem ser 
conhecidos pelos principais intervenientes (alunos, pais, 
encarregados de educação, gestores escolares, etc.), de forma a que 
a avaliação deixe de ser vista como uma ameaça, para ser vista como 
um processo pedagógico indispensável para acompanhar e ajudar a 
melhorar as aprendizagens dos alunos e também o ensino dos 
professores. 

Princípio da 
melhoria das 
aprendizagens 

A avaliação deve ser entendida como um processo de promoção e 
melhoramento de aprendizagens, não como uma forma de impedir o 
sucesso dos alunos e de travar as suas oportunidades de 
aprendizagens. Este princípio tem como lema “Avaliar para aprender 
e avaliar para melhorar”. 



Princípio da 
integração curricular 

A avaliação pedagógica deve estar estritamente articulada com a 
aprendizagem e o ensino, ou seja, com o currículo e com o seu 
desenvolvimento. As tarefas propostas aos alunos compreendem 
uma tripla dimensão: aprendizagem dos alunos; ensino por parte dos 
professores; e avaliação das aprendizagens realizadas e das práticas 
de ensino. Abre-se a possibilidade de introduzir metodologias de 
ensino inovadoras (DAC, projetos) que exigem novas e diversificadas 
formas de avaliar. 

Princípio da 
positividade 

A avaliação deve centrar-se no que os alunos podem e sabem fazer. 
É recomendável uma diversificação de processos de recolha de 
informação menos formal e com menos restrições temporais, de 
forma a o aluno poder revelar verdadeiramente as suas capacidades, 
atitudes e saberes. 

Princípio da 
diversificação 

A avaliação deve ser diversificada nos métodos de recolha, deve 
envolver vários intervenientes e ter lugar em diferentes momentos e 
contextos, tendo em conta as capacidades, atitudes e contextos 
socioculturais em que as aprendizagens se desenvolvem. 

Tabela 1 – Princípios da avaliação pedagógica - extraído da folha “Para uma Fundamentação e Melhoria das 
Práticas de Avaliação Pedagógica (Fernandes D., s/d). 

 

O quadro que se segue faz uma revisão daquilo que podemos encontrar nos 

documentos estruturantes da ação educativa como o Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória, as Aprendizagens Essenciais ou a Estratégia Nacional de 

Educação para a Cidadania e nos documentos legais um vigor como o DL n.º 55/2018 ou 

as portarias que se lhes seguiram e que regulam a avaliação quanto a finalidades, 

modalidades, avaliação formativa, avaliação sumativa e intervenientes no processo de 

avaliação pedagógica. 

 
 

 



 
Tabela 2 – A avaliação pedagógica em síntese (PASEO; AEs; DL n.º 55/2018; Portaria n.º 223/2018; Portaria n.º 
226/2018; Portaria 235-A/2018) 

 
 
 
A avaliação é um processo que tem que estar intrinsecamente articulado com o currículo 

e com o seu desenvolvimento. Assim, este projeto assume-se como uma proposta para 

a reinvenção de práticas com mudança do foco. 

 
Figura 1 – Do paradigma da transmissão para o paradigma da interação social. 

•Regular a prática educativa com carácter sistemático e 
contínuo;

•Regular e autorregular o ensino e as aprendizagens;
•Melhorar a qualidade do ensino.

Finalidades

•Avaliação Formativa;
•Avaliação Sumativa.Modalidades

•AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS:
•É a principal modalidade de avaliação;
•Tem carácter contínuo e sistemático;
•Recorre a diversos processos de recolha de informação;
•A função principal é a regulação do ensino e da 
aprendizagem;

•O feedback é uma "ferramenta" central e essencial.

Avaliação Formativa

•AVALIAÇÃO DAS APRENDIZAGENS:
•Deve estar bem articulada com os princípios, os métodos e 
os conteúdos da avaliação formativa;

•Acontece em momentos definidos para o efeito;
•Pode ser utilizada com fins formativos;
•Tem fins classificatórios.

Avaliação Sumativa

•Professores, Formadores, Tutores, Alunos, Pais e 
Encarregados de Educação.Intervenientes

•Ensino
•Docentes
•Discurso dos 

docentes

Paradigma da 
Transmissão

•Aprendizagem
•Alunos
•Trabalho autónomo 

dos alunos

Paradigma da 
Interação Social



Fazer este caminho é o que se propõe. Após uma reflexão cuidada acerca das práticas 

de avaliação que têm vindo a ser implementadas na nossa escola, traçamos um 

diagnóstico que nos permite propor um conjunto de orientações como ponto de partida 

para a implementação de estratégias capazes de conduzir a mais e melhores 

aprendizagens. 

 

 

 
Tabela 3 – Propósitos do Projeto de Intervenção do Agrupamento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Propósitos 
da Avaliação 
Pedagógico 
no AEVO

Tornar a avaliação formativa uma presença constante nas salas de aula

Generalizar a todas as disciplinas do currículo a recolha de evidências de 
avaliação de forma contínua e sistemática

Tornar a recolha de informação relevante para o processo de ensino e 
aprendizagem estruturada de modo a que o feedback tenha efeito potenciador 
da regulação e autorregulação do processo

Generalizar práticas de ensino inovadoras e colaborativas que permitam 
sustentar a avaliação pedagógica como elemento ao serviço do ensino e da 
aprendizagem

Adotar processos de recolha de informação através de uma diversificação de 
instrumentos (Triangulação)

Operacionalizar os critérios de avaliação transversais do Agrupamento de 
acordo com as orientações legislativas e com os documentos pedagógicos 
estruturantes estruturantes (PASEO, AEs, Projeto Educativo)

Clarificar conceptualmente a distinção entre avaliação e classificação

Implementar o uso de rubricas de avaliação baseadas nos critérios transversais 
do Agrupamento

Incrementar a participação dos alunos no processo de avaliação, de forma 
contínua, progressiva, diferenciada e criterial, desenvolvendo a capacidade de 
reflexão e autorreflexão



3. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 

3.1. O FEEDBACK 
 
O feedback torna-se uma competência central e poderosa que o professor deve dominar 

para garantir uma avaliação formativa significativa.  

Este feedback deve estar suportado em processos de recolha de informação criativos, 

diversificados, articulados com os objetivos, bem organizados, bem geridos no tempo e 

que apelem às diferentes competências dos alunos. 

Para assegurar uma comunicação eficaz entre professores e alunos, o feedback deve 

acontecer em momentos chave de uma dada tarefa ou proposta de trabalho, tornando-

o assim de qualidade: 

a) início, “onde se pretende que eles cheguem”;  

b) meio do processo, “em que situação se encontram”;   

c) final, “o que têm de fazer para aprenderem o que está previsto, isto é, os esforços e 

processos que têm de fazer para chegarem onde se pretende que cheguem”. 

 
 

 

FEEDBACK
É uma das competências centrais e essenciais
que o professor deve dominar. Acompanha,
completa e complementa a avaliação formativa

Feed up
Antes

Para onde vou?

Feedback
Durante

Onde estou?

Feed forward
Após 

O que fazer a 
seguir?

Clarificação dos objetivos 
das aprendizagens, bem 
como os critérios a partir 
dos quais, os professores 
e os alunos desenvolvem 
os processos de regulação 
e autorregulação. 

Tem como foco as 
diferentes formas como 
os alunos evidenciam as 
suas aprendizagens; 
Resulta da avaliação do 
progresso dos alunos, e 
sugere as ações a adotar 
para atingir os objetivos. 

Dos feedbacks fornecidos 
os professores 
compreendem melhor as 
dificuldades dos alunos, os 
obstáculos e problemas 
que manifestam e, a partir 
daí devem ser planeadas as 
ações futuras. (Professor e 
alunos) 
 
 



O feedback de qualidade, centrado nos três momentos identificados no esquema 

anterior, assume um papel central e é uma das mais poderosas ferramentas ao serviço 

dos professores com impacto nas aprendizagens dos alunos. Queremos destacar os 

seguintes princípios do feedback:  

• Ser contínuo em todas as tarefas de ensino, aprendizagem e avaliação; 

• Ser o mais individualizado e sistemático possível; 

• Ser frequente (oral, escrito, individual ou em grupo) para que cumpra o seu 

propósito; 

• Ser eficaz ao incidir na tarefa, no processo de aprendizagem e orientado para a 

autorregulação; 

• Ser equilibrado na identificação de pontos fortes e pontos suscetíveis de 

melhoria; 

• Ser “positivo”, construtivo, apresentando sugestões. 

 

Como colocar em prática 

• Dar a conhecer aos alunos os objetivos de aprendizagem e discutir com eles a 

utilização de rúbricas e critérios de avaliação; 

• Prever um espaço para o comentário/feedback do professor em cada processo 

de recolha de informação; 

• Privilegiar o feedback oral para apresentações orais, trabalho de pares ou 

trabalhos de grupo; 

• Privilegiar o feedback escritos em trabalhos de pesquisa, relatórios ou fichas de 

avaliação; 

• Comparar o desempenho dos alunos numa tarefa com rubricas previamente 

construídas os com outras tarefas anteriores; 

• ... 

 
 
 

3.2. CRITÉRIOS TRANSVERSAIS DE AVALIAÇÃO 
 
De acordo com Fernandes (2019), “os critérios de avaliação são uma construção social 

que se baseia na análise cuidada de diferentes elementos do currículo, tais como as AE 



e o PASEO e dos contextos concretos em que os professores e as escolas se inserem”, 

ou seja, “definem o modo como cada escola se apropria do currículo prescrito, para o 

adequar ao seu projeto educativo”. 

Assim, a definição de critérios de avaliação transversais considerou opções pedagógicas 

definidas pelo nosso agrupamento, nomeadamente no que se refere a perspetivas 

interdisciplinares, as aprendizagens e competências transversais a desenvolver pelos 

alunos. 

Conhecimento; Comunicação; Proatividade; Compromisso. São estes os critérios 

definidos para o Agrupamento. Se por um lado é evidente que critérios como 

conhecimento, comunicação ou compromisso estão implícitos nos documentos 

estruturantes que norteiam as políticas de educação atual, como o PASEO e as AEs de 

âmbito nacional ou o Projeto Educativo ao nível do Agrupamento sendo dispensável a 

sua clarificação, por outro, a Proatividade é um conceito relativamente ao qual 

entendemos ter sido necessário encontrar um modelo teórico que o esclareça. 

A reflexão que a equipa deste projeto promoveu identificou nos nossos alunos 

características que se identificam com apatia perante novas situações demonstrando 

pouca iniciativa e pouca perseverança na adaptação a novos ambientes e novas 

situações, nomeadamente quanto à resolução de problemas. O Projeto Educativo do 

Agrupamento identifica uma linha de atuação que visa alterar esta postura e este 

comportamento e a escolha de um critério transversal de avaliação que vá ao encontro 

deste problema levou-nos ao critério proatividade, sustentado no modelo teórico 

apresentado por Ribeiro (2013), do qual retiramos as seguintes referências: 

 

Seibert, Crant, & Kraimer, 1999  
 

Tendência para identificar oportunidades e 
agir mostrando iniciativa e perseverança até 
alcançar mudanças significativas. 

Judge & Kammeyer-Mueller, 2007  
 

Tendência para identificar oportunidades e 
agir perante elas, mostrando iniciativa e 
perseverança. 

Rode, Arthaud-Day, Mooney, 
Near, & Baldwin, 2008  
 

Tendência para demonstrar controlo e 
planeamento efetivo, na busca e adaptação a 
novas situações. 



Fuller & Marler, 2009  
 

Disposição individual de demonstrar iniciativa 
num vasto conjunto de situações e atividades, 
melhorando e criando novas circunstâncias. 

Tabela 4 – Referências apresentadas por Ribeiro (2013) relativas ao conceito Proatividade. 

A seguir são apresentados os critérios transversais para o agrupamento acompanhados 

de descritores de desempenho que são descrições simples e sucintas, mas muito 

relevantes para que alunos e professores orientem os seus esforços de aprendizagem e 

de ensino. 

Critério de 
Avaliação 

Níveis de Desempenho 
A 

Expert 
! 

B 
Avançado 
" 

C 
Intermédio 
# 

D 
Principiante 
$ 

Conhecimento 

O aluno é capaz de 
desenvolver áreas do 
saber (científico, 
técnico e tecnológico) 
com extrema 
facilidade. 

O aluno é capaz de 
desenvolver áreas do 
saber (científico, 
técnico e tecnológico) 
com muita facilidade. 

O aluno é capaz de 
desenvolver áreas do 
saber (científico, 
técnico e tecnológico) 
com facilidade. 

O aluno ainda não é 
capaz de desenvolver 
áreas do saber 
(científico, técnico e 
tecnológico) com 
facilidade. 

Comunicação 
O aluno é capaz de 
comunicar com 
extrema facilidade. 

O aluno é capaz de 
comunicar com muita 
facilidade. 

O aluno é capaz de 
comunicar com 
facilidade. 

O aluno ainda não é 
capaz de comunicar 
com facilidade. 

Proatividade 

O aluno é capaz de 
adotar 
comportamentos 
proativos com 
extrema facilidade. 

O aluno é capaz de 
adotar 
comportamentos 
proativos com muita 
facilidade. 

O aluno é capaz de 
adotar 
comportamentos 
proativos com 
facilidade. 

O aluno ainda não é 
capaz de adotar 
comportamentos 
proativos com 
facilidade. 

Compromisso 

O aluno é capaz de 
assumir compromissos 
responsáveis com 
extrema facilidade. 

O aluno é capaz de 
assumir compromissos 
responsáveis com 
muita facilidade. 

O aluno é capaz de 
assumir compromissos 
responsáveis com 
facilidade. 

O aluno ainda não é 
capaz de assumir 
compromissos 
responsáveis com 
facilidade. 

Tabela 5 – Critérios transversais de avaliação do Agrupamento. 

 
Como colocar em prática 
 

• Operacionalizar em grupo disciplinar e em cada disciplina, em documento 

próprio e em layout comum; 

• Aplicar ao longo de todo o processo de ensino, aprendizagem e avaliação, nas 

diversas tarefas, com propósito formativo ou sumativo (para efeitos 

classificatórios); 

• Utilizar para clarificar com os alunos o que é expectável que aprendam e vai ser 

avaliado numa dada tarefa; 

• ... 



3.3. PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO  
 
A legislação sobre a avaliação (DL n.º 55/2018; Portaria n.º 223/2018; Portaria n.º 

226/2018; Portaria n.º 235-A/2018) prevê a utilização de procedimentos, técnicas e 

instrumentos de recolha de informação diversificados, adequados à diversidade de 

aprendizagens e às caraterísticas dos destinatários. 

O desenvolvimento das aprendizagens dos alunos está condicionado por fatores como 

as capacidades intelectuais; os sistemas de conceções; as capacidades metacognitivas; 

as atitudes, desejos, persistência ou os contextos socioculturais. Para recolher 

informação sobre todos estes fatores, é necessário diversificar os métodos de recolha 

de informação e, tanto quanto possível, envolver outros intervenientes e avaliar em 

diferentes momentos e contextos (Princípio da diversificação). 

 

 

 
Figura 2 – Sugestões para processos de recolha de informação. O Anexo XX apresenta uma proposta mais alargada. 

 
 
 
 

Rubricas

Apresenta-
ções orais

Cadernos 
digitais

Grelhas de 
observa-

ção

Portefólios

Fichas de 
autoavalia-

ção / 
hetero-

avaliaçãoListas 
de verifica-

ção
Dramatiza-

ções

Questioná-
rios

Testes

Relatórios

Entrevistas



Como colocar em prática 
 

• Adotar processos de recolha de informação diversificados que permitam avaliar 

os alunos em diferentes domínios (princípio da triangulação); 

• Adotar o mínimo de processos de recolha de informação com fins classificatórios 

(distintos, diferenciados no tempo e no contexto) nos seguintes moldes: 1) 

disciplina com carga letiva até 3 tempos semanais – 3 processos de recolha de 

informação por semestre; 2) disciplina com carga letiva superior a 3 tempo 

semanais - 4 processos de recolha de informação por semestre; 3) módulo/UFCD 

até 25 horas – 2 processos de recolha de informação; 4) módulo/UFCD com 

duração superior a 25 horas – 3 processos de recolha de informação; 

• Considerar o máximo de dois testes por semestre com efeitos classificatórios, 

sendo recomendado apenas um nas disciplinas com carga letiva inferior a 4 

tempos letivos semanais; 

• Selecionar um número limitado de alunos (1/3) submetidos a observações 

informais; 

• Efetuar um registo de observação direta (anexo VII); 

• ... 

 
 

3.4. AS RUBRICAS DE AVALIAÇÃO 
 
 
As rubricas identificam as características e as qualidades que o trabalho deve ter para 

evidenciar as aprendizagens realizadas, clarificando o que os alunos sabem e são 

capazes de fazer num dado momento.  

As rubricas constituem uma ferramenta que permite fazer coincidir as tarefas de 

aprendizagem com as tarefas de avaliação e de ensino. 

Quando falamos de rubricas, falamos de uma avaliação de referência criterial em que se 

compara o desempenho dos alunos com critérios e suas descrições. Note-se que 

constituem um meio para enriquecer a avaliação formativa ou a avaliação para as 

aprendizagens permitindo a autorregulação, assim como sustentar e distribuir feedback 

de elevada qualidade. 

Vantagens e benefícios das rubricas nos processos pedagógicos: 



 
 

Como colocar em prática 

• Criar e discutir rubricas com os alunos e em grupo disciplinar para avaliar tarefas 

(trabalhos de grupo, apresentações orais, trabalhos de pesquisa, trabalhos 

experimentais, ...); 

• Disponibilizar as rubricas (analíticas ou holísticas) aos alunos de acordo com as 

tarefas de ensino/aprendizagem/avaliação planeadas; 

• Garantir que os alunos se apropriam das rubricas de avaliação; 

• Ponderar os critérios transversais de avaliação apenas nas rubricas aplicadas em 

tarefas com fins classificatórios; 

• ... 

 
A seguir apresentamos um modelo para a construção de rubricas de avaliação aplicáveis 

a dois cenários distintos: tarefa sem fins classificatórios e tarefa com fins classificatórios. 

1) Rubrica de avaliação 
 

Descrição geral da tarefa (Objeto da Avaliação) 
  
Critérios 
Transversais 

  
Critérios da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
A 

Expert 
! 

B 
Avançado 
" 

C 
Intermédio 
# 

D 
Principiante 
$ 

CONHECIMENTO Critério 1 Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

COMUNICAÇÃO Critério 2 
 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

• ajudam-nos a melhorar muito a consistência, o rigor e, em geral, a 
qualidade da avaliação

• clarificam o que os alunos devem aprender e saber fazer

• identificam as caraterísticas e as qualidades que o trabalho deve ter 
para evidenciar as aprendizagens realizadas

• ajudam os alunos a aprender e os professores a ensinar



PROATIVIDADE Critério 3 
 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

COMPROMISSO Critério 4 
 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Tabela 6 – Modelo para a construção de uma rubrica de avaliação  

 
 

2) Rubrica de classificação 
Descrição geral da tarefa (Objeto da Avaliação)  

  
Critérios 
Transversais 

  
Critérios da 
tarefa 

Níveis de desempenho 
A 

Expert 
! 

B 
Avançado 
" 

C 
Intermédio 
# 

D 
Principiante 
$ 

CONHECIMENTO 
(Ponderação 

25%) 

Critério 1 
  
(Ponderação X%) 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

COMUNICAÇÃO 
(Ponderação 

25%) 

Critério 2 
  
(Ponderação X%) 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

PROATIVIDADE 
(Ponderação 

25%) 

Critério 3 
  
(Ponderação X%) 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

COMPROMISSO 
(Ponderação 

25%) 

Critério 4 
  
(Ponderação X%) 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Descrição do 
nível de 
desempenho 

Tabela 7 – Modelo para a construção de uma rubrica de avaliação com fins classificatórios. 

 
 
 

3.5. PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
A avaliação pedagógica não pode ser equacionada sem que nela se contemple a 

participação ativa e comprometida do aluno, que constitui o elemento central em todos 

os processos relacionados com a educação e formação. Para que isso aconteça, tem que, 

cada vez mais, se colocar a tónica na avaliação formativa como um conjunto de 

estratégias de regulação e de autorregulação promotoras de competências como a 

planificação de tarefas, regulação do desenvolvimento próprio e o reajustamento de 

estratégias no aluno e com o aluno.   

O professor desempenhará um papel determinante em todo este processo, pois só 

envolvendo os alunos no seu processo de avaliação eles se tornarão mais responsáveis 

pelas suas aprendizagens e estas poderão melhorar significativamente. 



Tudo isto concorre para desenvolver no aluno competências reflexivas e meta-reflexivas, 

tal como preconizado no PASEO, pois só dessa forma a sua participação na avaliação 

adquire pleno significado e as suas aprendizagens melhoram. Não sendo essas 

competências inatas, o professor deve promover o seu desenvolvimento no aluno, 

incentivando-o e implicando-o numa participação efetiva, contínua, progressiva, 

diferenciada e criterial. 

 

Como colocar em prática 

• Clarificar junto dos alunos os objetivos de aprendizagem (as aprendizagens 

esperadas) e os critérios de sucesso (critérios claros, compreensíveis e úteis); 

• Promover discussões efetivas na sala de aula e outras tarefas que evidenciem a 

compreensão dos alunos, para que eles consigam perceber onde se encontram nas 

suas aprendizagens; 

• Envolver os alunos na elaboração de rubricas e critérios de avaliação;  

• Dar feedback de elevada qualidade aos alunos, para que estes saibam como chegar 

ao que se pretende; 

• Tornar os alunos recursos de aprendizagem uns dos outros, promovendo o 

envolvimento dos pares na avaliação pedagógica, de forma a que estes 

compreendam e partilhem os objetivos de aprendizagem e os critérios de sucesso; 

• Promover momentos de autoavaliação no final de uma tarefa, uma unidade 

temática ou um período de tempo; 

• ... 

 
 

4. SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 
 
Uma vez estabelecidos os princípios da avaliação pedagógica e definidos os critérios de 

avaliação transversais para serem aplicados ao nível de todo o Agrupamento, interessa 

salientar aquilo que se entende por política de classificação. No entanto, achamos 

pertinente recuperar as ideias chave do sistema de avaliação apresentado 

anteriormente e resumidas no quadro seguinte. 

 

 



SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
- Contempla as modalidades de Avaliação Formativa (AF) ou Avaliação para as Aprendizagens e 
a Avaliação Sumativa (AS) ou Avaliação das Aprendizagens 
- A Avaliação Formativa acontece de forma contínua e sistemática, regula processos e 
estratégias de ensino e aprendizagem e assume-se como a principal modalidade de avaliação 
- Assume uma diversificação dos processos de recolha de informação (métodos, técnicas e 
instrumentos diversificados) 
- Pressupõe a distribuição contínua de feedback de elevada qualidade capaz de regular e 
autorregular a aprendizagem e o ensino 
- Sustentado em critérios de avaliação e descritores de desempenho transversais a todo o 
agrupamento  
- Obedece ao princípio da diversificação, nomeadamente quanto ao envolvimento e 
participação dos alunos 
- As rubricas de avaliação assumem-se como uma ferramenta essencial e de suporte a qualquer 
processo de recolha de informação 

Tabela 8 – O sistema de avaliação do Agrupamento em resumo 

 
Já a política de classificação estabelece o conjunto de princípios, métodos, técnicas e 

procedimentos através dos quais se define o algoritmo, ou qualquer outro meio, que 

permita determinar as notas dos alunos. 

As notas devem refletir as realizações dos alunos tendo em boa conta as orientações do 

currículo, nomeadamente as que constam nas AEs e no PASEO. As políticas de 

classificação e atribuição de notas devem ser pensadas de forma a contribuírem para 

motivar os esforços e as aprendizagens dos alunos. 

Os documentos legais em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 5 de julho 

e as portarias que regula a avaliação pedagógica (Portaria nº 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) 

estabelecem-na como parte integrante do ensino e da aprendizagem alicerçada numa 

dimensão formativa. No entanto, como já tivemos oportunidade de referir, a avaliação 

serve, também, para orientar o percurso escolar dos alunos e para certificar “as 

aprendizagens realizadas, nomeadamente os conhecimentos adquiridos, bem como as 

capacidades e atitudes desenvolvidas no âmbito das áreas de competências inscritas no 

PASEO” (n.º 2, art.º 24.º, DL 55/2018). 

Torna-se assim necessário definir os momentos e os procedimentos de recolha de 

informação acerca dos desempenhos que permitam a “formulação de um juízo global 

sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, tendo como objetivos a classificação e 

certificação.” (n.º 3, art.º 24.º, DL 55/2018). 

 
 



SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 
- Resulta da mobilização de momentos de avaliação sumativa para efeitos classificatórios 
- As ponderações devem incidir sobre os domínios/temas de cada disciplina e são atribuídas em 
sede de departamento curricular/grupo disciplinar 
- Assume a utilização de um número mínimo de processos de recolha de informação com fins 
classificatórios alinhados com os critérios transversais – Triangulação (ver ponto 3.3.) 
- Traduz-se sobre a forma de um juízo final acerca do que o aluno sabe e é capaz de fazer 
revertido numa classificação (nota). 
- Sustentado em critérios de avaliação e descritores de desempenho transversais a todo o 
agrupamento 
- Da responsabilidade do professor titular de turma (1.º CEB) ou do conselho de turma nos 
restantes ciclos de ensino 
- Considera igual contribuição do desempenho dos alunos em cada um dos critérios transversais 
do agrupamento 
- Utiliza, para efeitos de atribuição de uma classificação, a grelha de classificação 
comum/transversal disponibilizada pelo Agrupamento e adaptada a cada disciplina (Anexo VI) 
- A classificação/nota a atribuir no final do semestre/módulo/UFCD ou ano letivo incide numa 
média ponderada dos domínios/temas de cada disciplina recolhendo-se os dados com base nos 
critérios de avaliação transversais 
- É contínua e valoriza a evolução do aluno  
- Para apuramento da classificação final considera os 2/3 dos processos de recolha de 
informação melhor classificados, sempre que estes são em número superior a 2 
- O balanço global do perfil de aprendizagens desenvolvido pelos alunos são convertidos numa 
classificação de acordo com a tabela 12 

Tabela 9 – Sistema de classificação do Agrupamento 

 

5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
A operacionalização dos critérios de avaliação será, por ventura, o maior desafio que se 

coloca a professores e alunos. Quando se referem a normativos legais, Cardoso & Coelho 

(2021) sugerem que os critérios de avaliação se alicerçam na investigação quando 

“revela que deve ser enunciado um perfil de aprendizagens específicas, integrando 

descritores que informem claramente os alunos e encarregados de educação sobre o 

que distingue um bom de um fraco desempenho, sempre em consonância com as AE e 

as áreas de competências inscritas no PASEO”, “quando menciona que estes critérios 

devem traduzir a “importância relativa” (única referência da legislação a pesos ou 

ponderações) que cada um dos domínios e temas assume nas AE” e “quando remete 

para critérios de avaliação enquanto referenciais comuns na escola (transversais a toda 

a escola)”. 

Tais pressupostos levam-nos a encarar a operacionalização dos critérios gerais de 

avaliação segundo alguns aspetos essenciais: 



a) Criar um modelo para a inscrição dos critérios de avaliação das diferentes 

disciplinas, componentes do currículo, módulos ou UFCD solidários com os 

critérios gerais e cujas ponderações recaem sobre os domínios ou temas 

aglutinadores inscritos nas AEs das disciplinas (Anexo I); 

b) Encontrar um mecanismo que permita reforçar a objetividade da medida de cada 

um dos níveis de desempenho que integram os critérios transversais através da 

criação de um conjunto de 4 descritores de sucesso por critério passíveis de serem 

generalizados a todos os ciclos, disciplinas ou outras componentes do currículo 

(Tabela 10); 

c) Estabelecer a relação entre o nível de desempenho alcançado pelo aluno em 

resultado da avaliação e a escala de classificação a atribuir no final de um 

semestre, módulo, UFCD ou ano de escolaridade (Tabela 12). 

 

 

Critério de 
Avaliação 

 

Descritores de sucesso 

Conhecimento 

O aluno: 
1. adquire sólidos conhecimentos1 nos temas/domínios trabalhados na área curricular, 
2. mobiliza as aprendizagens2 para novos cenários, 
3. usa procedimentos eficazes que transformam os dados em conhecimento prático3   
4. envolve-se em situações/contextos de participação e vivência de cidadania. 

Comunicação 

O aluno domina: 
1. códigos/linguagens que o capacitam para compreender diferentes modalidades de 

expressão, 4 
2. códigos/linguagens que o capacitam para se exprimir em diferentes modalidades de 

comunicação, 
3. ferramentas de comunicação física, 
4. ferramentas de comunicação digitais. 

Proatividade 

O aluno: 
1. demonstra autonomia na concretização das metas/objetivos traçados,  
2. analisa criticamente diferentes cenários, 5  
3. intervém de forma pertinente e fundamentada na resolução de problemas, 
4. desenvolve ideias/projetos criativos adequados ao contexto. 

                                                        
1 Conhecimento factual, conceptual, processual e metacognitivo. 
2 Transferência positiva das aprendizagens. 
3 Conhecimento em ação. 
4 As diferentes modalidades de expressão incluem a leitura/oralidade, escrita, visual, multimodal, … 
5 Os diferentes cenários incluem, por exemplo, a análise crítica de tarefas, situações, perspetivas, 
questões, problemas, conclusões… 



Compromisso 

O aluno mostra evidências: 
1. do seu desenvolvimento pessoal/automelhoria, 6 
2. da promoção de comportamentos adequados aos diferentes contextos, 7 
3. da resolução pacífica de problemas relacionais, 8 
4. da promoção de práticas sustentáveis. 9 

Tabela 10 – Descritores de sucesso sustentam os níveis de desempenho dos critérios gerais de avaliação. 

Os descritores de sucesso que figuram na tabela 10 permitem situar o desempenho dos 

alunos ao nível dos critérios geral de avaliação de acordo com a mnemónica da tabela 

11. 

 

Nível de Desempenho (critério 
geral) 

A 
Expert 
! 

B 
Avançado 
" 

C 
Intermédio 
# 

D 
Principiante 
$ 

N.º de descritores de sucesso 
atingido pelos alunos por critério 

4 3 2 < 2 

Tabela 11 – Relação entre nível de desempenho e número de descritores de sucesso atingidos. 

 

A tabela 12 estabelece a relação entre os níveis de desempenho dos critérios gerias do 

agrupamento e as escalas de classificação em vigor em cada ciclo de ensino. 

 
 Nível de Desempenho do Critério Geral 

Ciclo de 
ensino 

Escala de 
Classificação 

A 
Expert 
! 

B 
Avançado 
" 

C 
Intermédio 
# 

D 
Principiante 
$ 

1.º CEB qualitativa Muito Bom Bom Suficiente Insuficiente 
2.º e 3.º CEB quantitativa 5 4 3 1-2 

ES 18-20 14-17 10-13 1-9 

Pré-Escolar qualitativa Síntese descritiva do desenvolvimento global do aluno e das 
suas aprendizagens 

Tabela 12 – Relação entre níveis de desempenho e escala de classificação em cada ciclo de ensino. 

 

 

 

 

                                                        
6 Implica a perseverança, procurar apoio para alcançar os objetivos, … 
7 Cumprimento das regras, das propostas de trabalho, em contextos de partilha, … 
8 Problemas relacionais com os pares, os professores, em trabalhos de grupo, … É mais abrangente do 
que o respeitar o outro… 
9 Inclui (e ultrapassa) o respeito pelo ambiente, património, material de trabalho, equipamento… 



6. MONITORIZAÇÃO 
 
A monitorização visa o desenvolvimento de indicadores e instrumentos precisos 

destinados à monitorização do Plano, promovendo a divulgação de estratégias eficazes, 

estudos de eficiência, a partilha de práticas e a reavaliação das medidas adotadas a nível 

de cada disciplina ou de cada área disciplinar. 

Neste sentido, propõe-se a constituição de uma equipa de acompanhamento à 

implementação do projeto que proponha um plano de monitorização que promova a 

recolha de dados, o trabalho colaborativo, a partilha da eficácia e da eficiência assim 

como sugestões para novos caminhos e novas ações. Esta equipa deve incluir os alunos 

na sua constituição. 

Entre outros, considera-se relevante ter em conta os seguintes indicadores de 

monitorização de execução da eficácia do Plano: 

• indicadores de realização: instrumentos de avaliação construídos e/ou 

melhorados (final do ano letivo); 

- nº de rubricas construídas, 

- nº de rubricas melhoradas, 

- nº de portefólios digitais avaliados, 

 - ... 

• indicadores de resultado: Professores e alunos envolvidos na Avaliação 

Pedagógica;  

- Nº de professores envolvidos na avaliação pedagógica, 

- Nº de alunos envolvidos na avaliação pedagógica. 

• indicadores de impacto: Satisfação de alunos, professores e encarregados de 

educação com a Avaliação Pedagógica; Cumprimento do Plano (final do ano letivo); 

- Nível de satisfação dos alunos/turmas, 

- Nível de satisfação dos professores; 

- Nível de satisfação dos Encarregados de Educação; 

- Nível de cumprimento do Plano. 

 

Por último, deixamos também como sugestão a inclusão de formação relacionada com 

a avaliação pedagógica no plano de formação do agrupamento. A realização de uma 



ação de curta duração (ACD) no início do ano letivo e/ou a realização de uma segunda 

sessão de formação de e para as aprendizagens durante 2021/2022, com a participação 

de docentes de todos os departamentos curriculares. 
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ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Disciplina  Ciclo / Ano(s) / UFCD(s)    

 

Domínios 

específicos da 

disciplina (AEs) * 

     

Ponderações por 

domínio 
     

 

Critérios Conhecimento Comunicação Proatividade Compromisso 

Descritores 

O aluno: 
1. adquire sólidos 

conhecimentos nos 

temas/domínios trabalhados 

na área curricular, 

2. mobiliza as aprendizagens 
para novos cenários, 

3. usa procedimentos eficazes 

que transformam os dados 

em conhecimento prático 

4.  envolve-se em 

situações/contextos de 

participação e vivência de 

cidadania. 

O aluno domina: 
1. códigos/linguagens que o 

capacitam para compreender 

diferentes modalidades de 

expressão (leitura/oral, 

escrita, visual, multimodal, 

…), 

2. códigos/linguagens que o 

capacitam para se exprimir 

em diferentes modalidades 

de comunicação, 

3. ferramentas de comunicação 

física, 

4. ferramentas de comunicação 

digitais. 

O aluno: 
1. demonstra autonomia na 

concretização das 

metas/objetivos traçados, 

2. analisa criticamente 

diferentes cenários, 

3. intervém de forma pertinente 

e fundamentada na resolução 

de problemas, 

4. desenvolve ideias/projetos 

criativos adequados ao 

contexto. 

O aluno mostra evidências: 
1. do seu desenvolvimento 

pessoal/automelhoria, 

2. da promoção de 

comportamentos adequados 

aos diferentes contextos, 

3. da resolução pacífica de 

problemas relacionais, 

4. da promoção de práticas 

sustentáveis. 

 

Processos de 

Recolha de 

Informação (AS) 

 



ANEXO II – PLANIFICADOR 

Planificação – Operacionalização do Ensino, da Aprendizagem e da Avaliação 

Área curricular disciplinar: _____________________________________  Ano de escolaridade: _______ ano           Ano letivo 2021/2022 

Documentos curriculares 

Ações estratégicas a desenvolver 
Estratégias de 

avaliação e 
monitorização 

Tempos 
previstos 

Perfil dos Alunos 
(PASEO) Aprendizagens essenciais (AE) 

Estratégia Nacional de 
Educação para a Cidadania 

(ENEC) 

Áreas de 
Competências 

ORGANIZADOR 
Domínio 

Conhecimentos, Capacidades e Atitudes 
O aluno deve ficar capaz de: 

Articulação com os domínios 
da ENEC 

       

 

 

 

 

 



ANEXO III – PROCESSOS DE RECOLHA DE INFORMAÇÃO E RÚBRICAS DE AVALIAÇÃO 
 
 
 

Exemplos de 
processos/instrumentos de 

recolha 

 
Rubricas de 
avaliação 

Exemplos de 
processos/instrumentos de 

recolha 

 
Rubricas de 

avaliação 

Anotações;  Pré-escolar;  

Apresentação oral;  Produções textuais / trabalhos escritos;  

Aptidão física;  Quadros/Tabelas;  

Assembleia de Turma (atas);  Questionários;  

Avaliação do trabalho de casa;  Questões-aula;  

Comunicação matemática;  
Reflexão crítica sobre um trabalho em 
grupo;  

Coreografia;  Registos áudio;  

Debate;  Registos escritos;  

Desenho – EPE;  Registos fotográficos;  

Dossiês temáticos;  Registos video  

Dramatização;  RELATÓRIO;  

Entrevistas;  Relatório avaliação analítica;  

Esquemas;  Relatório avaliação holística;  

Exercício;  
Relatório matemático (adaptável a mais 
disciplinas);  

Ficha de avaliação de 
competências/conhecimentos; 

 

 Resolução de exercícios;  

Fórum;  Resolução de problemas;  

Gráficos;  Resumo (síntese);  

Guiões de análise de diferentes 
tipologias;  Testes;  

Guiões/fichas de pesquisa 
orientada; 

 Texto argumentativo;  

Inquéritos;  Texto escrito em LE;  

Jogo;  
Trabalho de pesquisa 
(produto);  

Memória descritiva;  
Trabalho em grupo – 
PROCESSO;  

Organização de materiais;  Visita de estudo;  

Portefólio;  Estudo autónomo – 1ceb  

Caderno diário / dossiê  Caderno diário - dossiê  
Trabalho prático de expressão 
plástica  Resposta restrita texto 

literário  

Desenho  Texto apreciação crítica de 
cartoon  

Portefólio de expressão 
plástica  Texto expositivo a partir de 

obra literária  

Expressão plástica 
(CPTAI)  …. … 



ANEXO IV – CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO 
 
 

Projeto MAIA |Projeto de Intervenção no âmbito da Avaliação Pedagógica  
 

Cronograma 
Fase Atividade Intervenientes Calendarização 

Conceção 
 

Elaboração do Projeto de intervenção (PI) Equipa MAIA julho de 2021 

Apresentação  
 

Discussão e aprovação do PI em conselho 
Pedagógico 
 

Equipa MAIA e Conselho 
Pedagógico 

julho de 2021 

 
 
 
Divulgação  

Apresentação do PI juntos dos professores e 
respetiva capacitação através Ação de Curta 
Duração (3h) 

Equipa MAIA e 
formadores externos 
(Margarida Gonçalves / 
Eusébio André) 
 

setembro 2021 

Sessões de trabalho em departamento, grupos 
disciplinares para elaboração dos critérios de 
avaliação disciplinares, adaptação de grelhas e 
rubricas de avaliação 

Professores e Equipa 
MAIA 
 

setembro 2021 

Apresentação do PI alunos e Encarregados de 
educação 

Professores, DT e Equipa 
MAIA 
 

Setembro 2021 

Implementação Aplicação do PI na atividade letiva  Professores e Equipa 
MAIA 

Ano letivo 
2021/2022 

Proposta de curso/oficina de formação 
contínua no âmbito da avaliação de e para as 
aprendizagens 

Professores 
representativos dos vários 
departamentos 

Ano letivo 
2021/2022 

Monitorização Constituição da equipa de acompanhamento e 
monitorização 

Coordenador PI / equipa Setembro 2021 

Criação do documento de monitorização 
(objetivos/indicadores/métricas/...) 

Coordenador PI/ equipa Setembro 2021 

Monitorização intermédia Coordenador PI / equipa Final do 1.º 
semestre 

Avaliação Relatório final Coordenador PI / equipa / 
Conselho Pedagógico 

Final do ano letivo 

Revisão e Reformulação Conselho Pedagógico Julho 2022 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

Nome: Nº: Turma: 

 

Disciplina: 1.º Semestre 2.º Semestre 

Critérios  
transversais                                                            Reflexões sobre o trabalho desempenhado  /     / /     /    /     /    /     /    /     /    /     /    

CONHECIMENTO 

Sou capaz de desenvolver áreas do saber (científico, técnico e tecnológico) com 

extrema facilidade. 
      

Sou capaz de desenvolver áreas do saber (científico, técnico e tecnológico) com muita 

facilidade. 

      

Sou capaz de desenvolver áreas do saber (científico, técnico e tecnológico) com 

facilidade. 

      

Ainda não sou capaz de desenvolver áreas do saber (científico, técnico e tecnológico) 

com facilidade. 

      

COMUNICAÇÃO 

Sou capaz de comunicar com extrema facilidade. 

      

Sou capaz de comunicar com muita facilidade. 

      

Sou capaz de comunicar com facilidade. 

      

Ainda não sou capaz de comunicar com facilidade. 

      

PROATIVIDADE 

Sou capaz de adotar comportamentos proativos com extrema facilidade. 

      

Sou capaz de adotar comportamentos proativos com muita facilidade. 

      

Sou capaz de adotar comportamentos proativos com facilidade. 

      

Ainda não sou capaz de adotar comportamentos proativos com facilidade. 

      

COMPROMISSO 

Sou capaz de assumir compromissos responsáveis com extrema facilidade. 

      

Sou capaz de assumir compromissos responsáveis com muita facilidade. 

      

Sou capaz de assumir compromissos responsáveis com facilidade. 

      

Ainda não sou capaz de assumir compromissos responsáveis com facilidade. 

      

Proposta de classificação (NOTA)  

 



ANEXO V – FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI – GRELHA DE AVALIAÇÃO FINAL 



ANEXO VII – REGISTO DE OBSERVAÇÃO DIRETA 

 


