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Nota prévia 

 

Considerando que os processos pedagógicos de ensinar-aprender-avaliar se desenvolvem num contínuo e que a concertação de esforços dos 

intervenientes deve convergir para o aperfeiçoamento das práticas e melhoria da qualidade das aprendizagens. Espera-se, nesta fase, que os 

“aspetos a implementar e/ou aprofundar” indicados na Ficha-síntese remetida à escola após a primeira intervenção tenham sido objeto de 

reflexão, análise e discussão em sede das estruturas de coordenação educativa e supervisão pedagógica da escola. É igualmente expectável 

que daí tenham decorrido impactos nos processos avaliativos inerentes ao ensino e à aprendizagem. 

 

I - Aspetos a implementar e/ou aprofundar assinalados na Ficha-

síntese 

II - Evidências da atuação da escola no sentido de implementar 

e/ou aprofundar os aspetos assinalados na Ficha-síntese 

1. Avaliação no planeamento do ensino e da aprendizagem 

• O aperfeiçoamento dos critérios de avaliação, integrando 

descritores de desempenho, em consonância com os normativos em 

vigor, processo fundamental na afirmação da autonomia e 

promoção da igualdade de oportunidades de sucesso para todos os 

alunos. 

 

• A refexão, ao nível da Assembleia Pedagógica, acerca da 

ponderação e valoração das atitudes e valores, em algumas 

disciplinas, que poderá estar a influenciar as elevadas 

classificações atribuídas aos alunos, de forma a garantir o princípio 

da equidade. 

 

• Os critérios de avaliação, por disciplina, foram revistos em 

Assembleia Pedagógica, tendo sido aperfeiçoados no sentido 

de integrarem descritores de desempenho em consonância com 

os normativos em vigor. Contudo, os mesmos continuarão a ser 

melhorados para serem aprovados em setembro de 2022. Este 

processo de melhoria também está a ser incrementado pela 

formação contínua em curso no âmbito da avaliação 

pedagógica, em articulação com a Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 

• As áreas de competência definidas passaram a ser entendidas 

enquanto combinações de conhecimentos, capacidades e 

atitudes, de acordo com o preconizado no PASEO, 

encontrando-se materializadas nos “novos” critérios de 

avaliação definidos para cada disciplina. Este entendimento 

resultou da reflexão realizada em Assembleia Pedagógica e nos 
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conselhos de turma. As atitudes deixaram de ser ponderadas e 

valoradas separadamente. 

2. Avaliação na realização do ensino e da aprendizagem 

• A recolha e o registo de informação por parte de todos os 

professores, com recurso à diversidade e adequação de 

procedimentos, técnicas e instrumentos de avaliação, como forma 

de dar feedback de qualidade aos alunos relativamente às suas 

aprendizagens e aos percursos para a sua melhoria.  

• Tendo em consideração os critérios de avaliação, todos os 

professores passaram a registar informação mais rigorosa sobre 

cada um dos alunos, utilizando diversos instrumentos de 

avaliação (questões-aula, fichas de trabalho, trabalhos de 

pesquisa em grupo, atividades práticas de cariz laboratorial, 

entre outros). Os registos constam de suporte digital. A 

diversificação dos processos de recolha de informação permitiu 

aos docentes estarem mais habilitados a distribuir feedback de 

qualidade a todos os alunos, assente em pontos de situação e 

sínteses sobre as aprendizagens realizadas pelos alunos, 

oralmente e por escrito. Este processo tem-se revelado mais 

eficaz em disciplinas com um menor número de alunos 

inscritos; ex: Físico-Química. 

3. Impacto da avaliação no processo de ensino e de aprendizagem 

• O reforço de práticas avaliativas, entendidas como um juízo global 

sobre a qualidade das aprendizagens que os alunos realizaram, de 

modo a permitirem a constante reorientação do planeamento. 

 
 
 

• A atribuição de classificações pautada pelo rigor e transparência 

de critérios que cumpram os normativos em vigor em todas as 

disciplinas. 

• A avaliação formativa tem vindo a ser progressivamente 

reforçada, com recurso a uma variedade de procedimentos, 

técnicas e instrumentos de recolha de informação. A 

informação recolhida tem permitido reorientar o 

planeamento, sendo exemplo o caso dos alunos com medidas 

de apoio à aprendizagem e à inclusão. 

• A Direção Pedagógica, tendo em conta os critérios de 

avaliação, passou também a monitorizar a atribuição de 

classificações em todas as disciplinas de forma a assegurar a 

transparência e o rigor do processo avaliativo. 

 



 

 

 

 

III - Apreciação da equipa inspetiva face às evidências recolhidas  

 

Evidências que indiciam a existência de condições para a evolução do processo. 

 

IV – Observações 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

V - Apreciação global efetuada pela equipa e genericamente apresentada ao Diretor. 

 

O Instituto valorizou as questões relacionadas com a avaliação pedagógica discutidas na 

intervenção anterior. Promoveu, em consequência, o envolvimento dos órgãos e 

estruturas ao nível da reflexão e da integração da avaliação nas orientações para o 

desenvolvimento do currículo com impacto em práticas que sustentam a melhoria dos 

processos de ensino e de aprendizagem. A promoção da capacitação dos docentes na área 

da avaliação pedagógica indicia o compromisso do Instituto em dar continuidade e 

aprofundar os processos em curso, de modo a proporcionar a todos os alunos a realização 

de aprendizagens significativas e a operacionalizar o perfil de competências que se 

pretende que os mesmos desenvolvam. Apresentam-se, de seguida, alguns dos tópicos que 

fundamentam esta apreciação: 

• A Assembleia Pedagógica, com a participação de todos os docentes, refletiu com 

vista à melhoria dos processos no âmbito da avaliação pedagógica. 

• A Direção Pedagógica, no sentido de capacitar os docentes no âmbito da avaliação 

pedagógica, implementou, em articulação com a Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Porto, formação mensal online, com 

sessões síncronas e assíncronas, subordinada ao tema “Estratégias de Avaliação e 

Regulação das Aprendizagens – Módulo I: Critérios de Avaliação”: Avaliação 

Formativa e Sumativa, Feedback, Auto e heteroavaliação (Webinar do Prof. 

Domingos Fernandes); Critérios de Avaliação, Domínios e Descritores; Como Avaliar 

as Atitudes; Técnicas e Instrumentos de Avaliação. Está prevista a realização do 

Módulo II, para todos os professores, sobre rubricas de avaliação, suas 

características e seus propósitos, a sua relevância nos processos pedagógicos, 

assim como os aspetos a considerar na elaboração de rubricas; 

• Foi implicada a Assembleia Pedagógica no aperfeiçoamento dos critérios de 

avaliação de cada disciplina, com suporte na formação implementada, tendo já 

sido definidos descritores de desempenho de acordo com os normativos em vigor.  

 

 

 



 

 
 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA NO ENSINO SECUNDÁRIO – REGISTO DE INTERVENÇÃO DE CONTINUIDADE 

6 

 

Data: 25-05-2022 

 

Equipa inspetiva: Fernando Rêgo e Rosa Menezes 

 

 

 

 

 

                                                      A Chefe da Equipa Multidisciplinar 

 

 


		2022-05-31T11:53:06+0100
	CRISTINA ISABEL C. LEMOS




