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Introdução
A avaliação das aprendizagens no ensino básico

Paulo Abrantes

1.

A avaliação no ensino básico – como, aliás, em todos os níveis de
ensino – é uma questão complexa, em permanente discussão e geradora
de muitas tensões. A avaliação é um elemento integrante e regulador das
práticas pedagógicas, mas assume também uma função de certificação
das aprendizagens realizadas e das competências desenvolvidas.
Além disso, tem influência nas decisões que visam melhorar a qualidade
do ensino, assim como na confiança social quanto ao funcionamento do
sistema educativo.

Numa época em que se começa a concretizar uma nova organização
curricular no ensino básico, importa trazer de novo para o primeiro plano
o debate sobre temas de avaliação. Isso significa retomar discussões que
já não são novas – e que correspondem a problemas, tanto de concepção
como de prática pedagógica, nunca resolvidos – mas, ao mesmo tempo,
fazendo-o em estreita ligação com a evolução recente no domínio das
orientações curriculares.

Com efeito, o Despacho Normativo 30/2001, ao estabelecer os princí-
pios e os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens
relativamente aos três ciclos do ensino básico, assim como os efeitos dessa
avaliação, concretiza e desenvolve orientações já contempladas no
Decreto-Lei 6/2001, situando-se assim no âmbito do processo de reorga-
nização curricular do ensino básico. Por isso, é indispensável que a
discussão sobre avaliação se faça no contexto das concepções actuais
sobre o currículo e a gestão curricular, o que implica considerar, entre
outros aspectos, o modo como o currículo nacional é formulado em termos
de competências e experiências de aprendizagem e o papel atribuído às
escolas na construção dos seus próprios projectos curriculares.
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Dizendo de outro modo, as concepções e práticas de avaliação decorrem
das concepções e práticas relativas aos processos de ensino e apren-
dizagem, com as quais devem estar estreitamente ligadas, as quais, por
sua vez, reflectem perspectivas sobre o que significa, hoje, uma escola
básica e uma educação para todos com qualidade.

Neste sentido, convirá salientar que a posição expressamente adop-
tada na reorganização curricular do ensino básico consiste em entender
"o currículo e a avaliação como componentes integradas de um mesmo
sistema e não como sistemas separados" e a considerar que "a avaliação
envolve interpretação, reflexão, informação e decisão sobre os processos
de ensino e aprendizagem, tendo como principal função ajudar a
promover ou melhorar a formação dos alunos"1. Tal posição está asso-
ciada a um conjunto de princípios, nomeadamente:

• a consistência dos procedimentos de avaliação relativamente aos
objectivos curriculares e às formas de trabalho efectivamente desen-
volvidas com os alunos – um princípio que implica a utilização de
uma variedade de modos e instrumentos de avaliação, adequados
à diversidade e natureza das aprendizagens, assim como uma
atenção especial ao percurso e evolução do aluno ao longo do
ensino básico;

• o carácter essencialmente formativo da avaliação, associado à
perspectiva de que o processo de avaliação deve evidenciar os
aspectos em que as aprendizagens dos alunos precisam de ser
melhoradas e apontar modos de superar as dificuldades, mas deve
valorizar e tomar como base os seus interesses e aptidões;

• a necessidade de promover a confiança social na informação
que a escola transmite, avaliando-se todos os aspectos da apren-
dizagem dos alunos considerados essenciais e envolvendo-se neste
processo, de modos apropriados, os alunos e os encarregados de
educação.

1 Ver Reorganização Curricular do Ensino Básico: Princípios, Medidas e Implicações (Abrantes,  2001 – edição
DEB), páginas 46-47.
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Situando-se nesta linha, e procurando não introduzir rupturas num
processo tão complexo como é o da avaliação, o Despacho Normativo
30/2001 retoma e reforça princípios já expressos na legislação anterior
(em particular, no Despacho Normativo 98-A/92), "como a ênfase no
carácter formativo da avaliação e a valorização de uma lógica de ciclo",
procurando corrigir "os aspectos que se revelaram complicados"2.
Ao mesmo tempo, o novo Despacho pretende adequar os procedimentos
de avaliação ao modo como o currículo é actualmente formulado
em termos nacionais e, em especial, à maior autonomia da escola na
elaboração dos seus próprios projectos curriculares. Valerá a pena
salientar quatro aspectos fundamentais da actual legislação, que estão
aliás relacionados entre si:

1. A reafirmação da ênfase no carácter formativo da avaliação e a neces-
sidade da sua plena integração nos projectos curriculares de escola e
de turma.

É preciso atender ao papel que os diversos órgãos da escola desem-
penham neste processo. O conselho pedagógico define os critérios
gerais de avaliação a nível da escola, em interacção com os departa-
mentos curriculares (ou os conselhos de docentes no 1º ciclo), os quais
relacionam esses critérios com o desenvolvimento das orientações para
as diversas áreas disciplinares. Mas são os professores que trabalham
directamente com cada grupo de alunos (o conselho de turma, nos
2º e 3º ciclos) quem concretiza os procedimentos de avaliação, no
quadro do respectivo projecto curricular de turma. Sem prejuízo da
coerência a nível da escola – sendo neste aspecto relevantes as
funções, por exemplo, dos coordenadores dos directores de turma –
devemos estar alertados para o risco de substituir uma pretensa
uniformidade nacional por uma outra, agora em cada escola,
que não atenda aos princípios da diferenciação pedagógica e da
adequação.

2 Ver preâmbulo do Despacho Normativo 30/2001, publicado no Diário da República em 19 de Julho
de 2001.
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2. O reforço e uma maior coerência na afirmação da "lógica de ciclo",  ao
mesmo tempo nas orientações curriculares e nas práticas de avaliação.

Ao nível central, no âmbito do currículo nacional, a formulação das
competências essenciais, assim como dos tipos de experiências de
aprendizagem fundamentais, considerou o ensino básico como um todo
mas também cada um dos seus três ciclos. No domínio da avaliação,
em particular na sua vertente sumativa, estabeleceu-se uma distinção
clara entre anos terminais e não terminais de ciclo. Será imprescindível
que, ao nível de cada escola, a gestão curricular e as práticas de
avaliação assumam igualmente esta "lógica de ciclo", sem prejuízo de
uma necessária articulação entre os ciclos. 

3. A atenção ao percurso e evolução de cada aluno ao longo do ensino
básico e a importância da auto-avaliação regulada.

Os princípios da diferenciação pedagógica e da adequação na
gestão curricular estão estreitamente ligados à necessidade de se
prestar uma grande atenção ao percurso e evolução de cada aluno,
assim como ao desenvolvimento da autonomia do aluno no seu
processo de aprendizagem. Não sendo propriamente uma orientação
nova no nosso sistema educativo, a auto-avaliação assume uma maior
importância no quadro das actuais perspectivas curriculares. O envolvi-
mento dos alunos e dos encarregados de educação, em especial nos
processos de avaliação formativa, a par do carácter eminentemente
pedagógico – e não apenas, nem sobretudo, administrativo – que se
atribui ao "dossier" do aluno, constitui uma característica saliente da
nova legislação sobre avaliação. 

4. A absoluta necessidade de repensar práticas uniformes e pobres
de avaliação que não estão de acordo com a actual formulação do
currículo nacional.

A perspectiva do currículo nacional associa a competência a um "saber
em uso" que se desenvolve em relação com a vivência de experiências
de aprendizagem significativas e adequadas e que, ao mesmo tempo,
integra conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. Neste sentido,
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a competência não se identifica com um "comportamento" que se treina
e manifesta num momento preciso e num tipo específico e pré-deter-
minado de situações, que supostamente estaria ou não "adquirido".
Esta perspectiva implica que a avaliação do desenvolvimento de
competências tem que basear-se na observação do que aluno faz (e da
sua evolução) em diferentes momentos e em diversos contextos, assim
como em situações que, pela sua própria natureza, apelem ao recurso
integrado a conhecimentos, capacidades e atitudes.

No seu conjunto, estes aspectos fundamentais da actual legislação
determinam um conjunto de orientações relativas às práticas de avaliação,
duas das quais assumem uma importância decisiva.

A primeira diz respeito ao trabalho colaborativo entre os professores, no
âmbito dos órgãos de gestão curricular e de coordenação pedagógica da
escola. Se o desenvolvimento do currículo é uma responsabilidade dos
órgãos competentes da escola, a avaliação não pode ser encarada numa
lógica diferente. Em particular, no âmbito do projecto curricular de turma,
é necessário que o professor titular do 1º ciclo, em colaboração com
eventuais coadjuvantes e no quadro dos respectivos conselhos de
docentes, assim como o conselho de turma dos 2º e 3º ciclos, assumam a
avaliação das aprendizagens como uma tarefa colectiva de grande
importância e responsabilidade. Este facto decorre, desde logo, da
própria noção de currículo, a qual diz respeito a uma grande diversidade
de aprendizagens. Além disso, envolvendo a avaliação inevitavelmente
elementos de subjectividade, uma abordagem colectiva e uma respon-
sabilidade partilhada conferem ao processo muito maior segurança, tanto
do ponto de vista dos professores como na perspectiva dos encarregados
de educação. 

A segunda tem a ver com o recurso a uma variedade de modos e instru-
mentos de avaliação. Não há qualquer possibilidade de se progredir
significativamente numa perspectiva integrada de currículo e avaliação se
os testes usuais forem os instrumentos de avaliação usados em exclusivo ou
considerados "mais importantes". Estes testes podem fornecer indicações
úteis sobre aspectos de algumas aprendizagens, mas são incapazes de
captar elementos essenciais de muitas outras. Nenhum instrumento isolado,
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só por si, poderá fazê-lo, pelo que é preciso recorrer a uma combinação
de modos e instrumentos de avaliação, adequados ao trabalho realizado
e à natureza das diversas aprendizagens. Trabalhos de diferentes tipos,
relatórios de projectos e outras actividades, apresentações e discussões
orais – a par de registos organizados pelo professor a partir da obser-
vação e de elementos significativos organizados também pelos alunos
(como portfólios) – constituirão uma base para reflexão periódica do
professor, a confrontar com os seus colegas e com os próprios alunos.
Claro que será necessário ser bastante criterioso e não complicar dema-
siado um processo que pode tornar-se pesado, mas a excessiva simpli-
ficação distorcerá completamente a natureza desse processo. Por outro
lado, a avaliação, encarada desta forma, envolve necessariamente
subjectividade, mas isso quer dizer que depende do julgamento profis-
sional dos professores envolvidos, assim como dos contextos e das
situações concretas. Não se trata de um defeito, é uma característica
inerente à avaliação das aprendizagens; o que é preciso evitar a todo o
custo não é a subjectividade, é a arbitrariedade, a ausência de critérios.
Também neste aspecto, a informação aos alunos e aos encarregados de
educação constitui uma necessidade imperiosa.

2.

A presente publicação apresenta um conjunto de textos sobre avaliação
que foram pedidos a alguns dos formadores e investigadores que mais
trabalho têm realizado nas problemáticas do currículo e da avaliação,
nomeadamente no ensino básico. O seu propósito é o de apoiar a reflexão
e o trabalho dos professores, no contexto da reorganização curricular.

Os textos são independentes e reflectem, naturalmente, os pontos de vista
dos seus autores. Os organizadores da publicação, sem a pretensão de
cobrir todos os aspectos importantes da avaliação, procuraram, contudo,
no diálogo com os autores, que os textos discutissem questões distintas e
que, por assim dizer, se completassem.

A sequência dos textos adoptada na edição final não corresponde à inten-
ção de estabelecer uma divisão rígida entre temas que, como é natural, se
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sobrepõem parcialmente. No entanto, obedece a um critério que convirá
explicitar uma vez que pode ajudar a consulta e o estudo da publicação.

Assim, os textos podem ser considerados em três grupos. Num primeiro,
incluem-se os contributos de Luisa Alonso, Helena Peralta e Luiza Cortesão,
que se situam no quadro geral do currículo e das perspectivas curriculares:
o significado e as implicações da integração de currículo e avaliação, o
problema da avaliação de competências, a relação entre concepções e
práticas sobre ensino e sobre avaliação. Num segundo grupo, que inclui
os textos de Carlinda Leite e José Augusto Pacheco, é o trabalho ao nível
da escola que está no centro da discussão: a avaliação dos projectos
curriculares, a elaboração dos critérios de avaliação pela escola.
Finalmente, num terceiro grupo, no qual se consideram os textos de
Margarida Fernandes e Leonor Santos, o foco é nas práticas concretas de
professores e alunos: métodos de avaliação, a auto-avaliação regulada.

Como referido atrás, com esta colectânea de textos procuramos fornecer
elementos que ajudem a pensar e a discutir. Porque esta reflexão tem que
incluir o conhecimento e a análise do enquadramento legal, incluímos
como anexo o Despacho Normativo 30/2001. No entanto, como é
evidente, os sete textos que se seguem não são documentos oficiais, de
tipo normativo, nem apresentam "receitas" para problemas difíceis que, em
última análise, terão que ser resolvidos a partir do julgamento profissional
dos professores. De resto, sendo a reorganização curricular do ensino
básico um processo gradual de construção, tanto a nível nacional como
em cada escola, a problemática da avaliação das aprendizagens não
poderia ter uma outra natureza.

Quero deixar aqui bem expresso o meu reconhecido agradecimento aos
autores dos textos incluídos na colectânea, pelo seu valioso contributo e
pela disponibilidade – que manifestaram desde o primeiro momento – em
colaborar nesta iniciativa.
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Integração currículo-avaliação
Que significados? Que Constrangimentos? Que implicações?

Luisa Alonso

Universidade do Minho – IEC

Tendo em conta que a desarticulação entre currículo-avaliação foi consi-
derada um dos problemas que caracterizou a reforma curricular de 1989,
contribuindo para a manutenção da incoerência entre o discurso e as
práticas de avaliação, a actual Reorganização Curricular define como um
dos seus princípios de organização e gestão do currículo "a integração do
currículo e da avaliação, assegurando que esta constitua o elemento
regulador do ensino e da aprendizagem"1. Este pressuposto é interpre-
tado, no documento ministerial, que define os princípios sobre currículo
e avaliação2 como a procura de "consistência dos procedimentos de ava-
liação relativamente às orientações curriculares a às formas de trabalho
efectivamente desenvolvidas com os alunos" (p. 40), o que implica a
utilização de uma variedade de modos e instrumentos de avaliação ade-
quados à diversidade e natureza das aprendizagens que se pretendem
promover e que "permitam apreciar a evolução global dos alunos, man-
tendo como referência as aprendizagens e competências essenciais, quer
as de natureza transversal quer as que dizem respeito às diversas áreas do
currículo" (p. 57). É reforçada, também, a ênfase no caracter formativo da
avaliação assim como a valorização de uma lógica de ciclo (p. 58).

Os significados

A teoria curricular construída nos últimos anos à luz das abordagens social-
construtivistas tem evidenciado a importância da avaliação como uma
componente intrínseca do processo curricular, que permite regular e

1 Decreto-Lei n.º 6 de 2001, artigo 3º.
2 Abrantes, P. (2001), Reorganização Curricular do Ensino Básico. Princípios, medidas e implicações, Lisboa.

Ministério da Educação, Departamento de Educação Básica.
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monitorizar a adequação e a pertinência das decisões adoptadas sobre
as diferentes dimensões curriculares e organizativas, que possibilitam a
criação de ambientes de aprendizagem de qualidade. Neste sentido,
avaliar implica compreender e determinar o valor e a qualidade
dos processos formativos a partir da recolha, análise e interpretação
de dados relevantes, com base em critérios explícitos e partilhados,
que funcionam como referencial para a emissão dos juízos de valor e para
a tomada de decisões.

Segundo esta perspectiva, a avaliação educativa é por natureza qualita-
tiva e interpretativa, o que exige considerar simultaneamente os problemas
éticos e os problemas técnicos intrínsecos às decisões sobre o currículo,
que incluem também a avaliação. A dimensão moral e reflexiva da profis-
são docente adquire toda a sua relevância nas práticas de avaliação,
quando estas são encaradas com atitudes e metodologias investigativas e
reflexivas que analisam os resultados, questionando e problematizando
os processos e os contextos, assim como as consequências e implicações
pessoais e sociais das decisões adoptadas. 

Trata-se de recuperar a reflexividade e a coerência das decisões curri-
culares, em que as opções a adoptar em termos de avaliação estejam
integradas num Projecto Curricular, capaz de fundamentar e dar um
sentido global às diferentes dimensões que articulam a construção do
conhecimento pelos alunos, nas diversas experiências de aprendizagem
que corporizam o currículo na escola. 

As questões acerca do porquê e para que avaliar, e do quê, como e
quando avaliar, remetem inevitavelmente para as questões mais latas de
porquê, para quê, o quê e como educar/ensinar/aprender, numa escola
que pretende capacitar pessoas/cidadãos para compreender e participar
na complexidade e dinamismo do mundo em que lhes é dado viver.
A aprendizagem de competências e atitudes essenciais para aprender a
aprender e para lidar com a mudança, assim como para aprender a
colaborar e a participar na melhoria da sociedade, através do exercício
de uma cidadania esclarecida e activa, são desafios com que a escola se
vê confrontada de maneira irrecusável. 
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Isto significa que a avaliação só poderá ser considerada formativa,
construtiva, quando o currículo também o é, ou seja, quando a organiza-
ção dos processos de ensino-aprendizagem obedece a critérios de
qualidade, permitindo que as aprendizagens sejam activas, significativas,
integradoras e funcionais; quando os alunos se tornam responsáveis pelo
seu processo de aprendizagem/avaliação através da realização de
contratos pedagógicos; quando o desenvolvimento de estratégias
cognitivas e metacognitivas integra o próprio processo de aprender e de
pensar sobre o que se aprende e como se aprende; quando a construção
de conhecimentos é realizada em contextos significativos que permitem
ligar o pensar e o agir.

Se aprender é dar sentido e significado à realidade, isto é, compreender,
relacionar e sentir para poder aplicar e agir, a avaliação tem que procurar
caminhos e estratégias condizentes, que permitam evidenciar em
que medida e de que forma os alunos vão atribuindo significado às
experiências de aprendizagem.

Os constrangimentos

Transcorridos vários anos da reforma em que a nível do discurso foram
sendo adoptadas estas perspectivas de avaliação3, no entanto, per-
manecem quase inalteradas as concepções e  práticas predominantes nas
formas de avaliar os processos e resultados de aprendizagem, apesar de
alguma evolução positiva em grupos profissionais integrados em projectos
ou experiências de inovação, mas que acabam por não ter um impacto
mais consistente e generalizado por falta de sustentabilidade e de inte-
gração nas culturas curriculares e organizacionais das escolas. Estas
práticas dominantes são representativas de um modelo curricular (acade-
micista e tecnicista) que concebe o conhecimento como algo acabado,
simples, externo, linear e compartimentado.

3 Estive a reler com satisfação, mas também com algum desencanto, um número monográfico da revista Noesis
(1992) dedicado ao tema da avaliação, em que apresentávamos um artigo sobre "avaliação curricular como
processo de reflexão", e veio-me à mente aquele grito a que aludia Perrenoud (1992), "não mexam na minha
avaliação!" É por demais evidente que, apesar dos artigos, dos projectos de investigação, das acções de for-
mação, dos decretos e portarias muito pouco se tem mexido nestes anos…
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Se aprender é acumular conhecimentos descontextualizados, faz todo o
sentido que a avaliação se sustente prioritariamente na realização de con-
trolos periódicos (testes), que medem a capacidade do aluno para repro-
duzir, com lápis e papel, num tempo e espaço artificialmente delimitados,
conhecimentos divididos em fatias (disciplinas, temas e sub-temas) que, à
medida que se vão completando, podem ser esquecidos porque já foram
dados e não voltarão a entrar nos próximos testes. Assim, este modelo de
avaliação (especialmente a partir do 2º ciclo do Ensino Básico) comanda
e governa o ritmo e intensidade de trabalho do aluno e dos professores e
o nível de preocupação das famílias pelos resultados (notas) dos filhos.

Dado o poder condicionador e determinante que estas práticas exercem
sobre as outras componentes do currículo (diz-me como avalias, dir-te-ei
como ensinas), é preciso actuar de forma sistémica e articulada sobre o
Projecto Curricular como um todo, já que não é suficiente mudar as
propostas de avaliação, à margem das outras dimensões do currículo e
das condições ecológicas, pessoais e organizativas, que as tornam
exequíveis ou as limitam.

Entre estas condições, são de realçar aquelas que permitem aos profes-
sores estabelecer uma relação pedagógica de proximidade e con-
tinuidade com os alunos, condição indispensável, mas não exclusiva, para
um ensino construtivista que requer uma avaliação continua, formativa,
diferenciada e multidimensional.

As implicações

Melhorar a significatividade e funcionalidade das aprendizagens para
permitir que os alunos integrem o saber com o saber fazer, o pensar e o
agir com sentido, o que lhes vai permitir desenvolver competências para a
vida, é uma das aspirações centrais da proposta curricular actual.

Avaliar competências, isto é, apreciar a capacidade dos alunos para
resolver problemas mais ou menos complexos, em que tenham que
mobilizar conhecimentos, procedimentos e atitudes (seja a nível disciplinar
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ou transversal), implica uma mudança substancial, tanto na forma de orga-
nizar os contextos de avaliação como na procura dos dispositivos
metodológicos mais adequados. 

Diversificar e diferenciar os processos de ensino-aprendizagem (metodolo-
gias, interacção pedagógica, formas de agrupamento, organização do
espaço e do tempo, materiais…) é o caminho imprescindível para poder
promover o desenvolvimento de competências, o que requer também
diversificar os contextos e formas de avaliação.

É por isso que a elaboração de Projectos Curriculares Integrados, que
contemplam de forma articulada e coerente as diferentes componentes que
configuram um ensino de qualidade, reveste o maior significado para
traçar os rumos da mudança educacional.
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Como avaliar competência(s)?
Algumas considerações

Maria Helena Peralta
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, da Universidade de Lisboa

A clareza da expressão "avaliação de competências" é só aparente.
Senão vejamos: será que se consegue dar uma resposta única, e ine-
quívoca, a questões como "O que é avaliar?" e "O que é competência?" 

Tomemos como ponto de partida destas reflexões uma definição de
avaliação, muito geral e, aparentemente, consensual: 

Deixando o tratamento dos dois últimos aspectos (critérios e funções da
avaliação) para outros textos incluídos nesta colectânea, abordemos agora
a questão do sujeito e do objecto da avaliação no contexto, claramente
delimitado, da avaliação de competências.

Consideremos, então, o conceito de competência, objecto do acto de
avaliar expresso no título deste escrito. Também, neste caso, somos
confrontados com a polissemia da palavra competência. De acordo com

Sujeito e objecto
da avaliação
(sobre quem?
sobre o quê?)

Avaliação é a   recolha sistemática de   informação sobre a qual

se possa formular um   juízo de valor que facilite a tomada de

decisões .

Técnicas de avaliação
(de múltiplas e diversas

fontes, com os
instrumentos adequados)

Critérios
(apreciação

fundamentada)

Funções da avaliação
(qual a razão
da recolha?)
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diferentes escolas e autores, em momentos diversos, ao termo competência
têm sido atribuídos significados diferentes, que vão de uma visão atomís-
tica, behavioristica, do conceito, tomado em sentido restrito como a
especificação precisa das capacidades necessários para desempenhar
determinada função ou tarefa, traduzidas pela identificação de um
conjunto de comportamentos observáveis, susceptíveis de evidenciar uma
actuação competente. Neste sentido, fala-se de "uma gestão competente",
"uma condução competente", "um ensino competente". Daí que o objecto
– neste caso a actividade, o desempenho – se sobreponha ao sujeito,
sendo-lhe exterior. As competências são, assim, pré-determinadas
e padronizadas, existindo, por antecipação, numa concepção plural,
independentemente da pessoa que as irá demonstrar, e são prescritivas,
ao identificarem o que se entende por actuação competente, enumerando
o conjunto de comportamentos (saberes e saberes-fazer)  a observar, para
que seja considerada como tal.

Outra acepção de competência, que hoje partilhamos, e que dá sentido
e orientação ao Currículo Nacional do ensino básico1, assenta na ideia
da diferenciação na realização das tarefas por sujeitos diferentes e na
individualidade da pessoa que as realiza. Neste caso, é a pessoa que vai
actuar que deve demonstrar ser competente. Diz-se, assim, que  x é
um gestor competente, e que y conduz com competência, sendo a
competência, aqui, considerada como um atributo humano. 

Considerando o quadro anteriormente traçado sobre o conceito de
avaliação, diríamos que, no primeiro caso, estamos a avaliar a  activi-
dade, como se disse padronizada e descontextualizada, no segundo, o
desempenho de uma pessoa em particular.

Ao considerar o termo plural – competências – série de actividades
parciais que as pessoas desempenham, incluindo nesse desempenho
(comportamento) os necessários conhecimentos e capacidades, pressupõe-
-se a possibilidade de o medir objectiva e mecanicamente. Isto implica

1 Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (2001), Introdução, Lisboa, Ministério da
Educação – Departamento de Educação, pp. 9-11
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que, para se poder medir "as coisas", estas têm de ser fragmentadas
(decompostas, analisadas) em unidades cada vez mais pequenas. O resul-
tado é, muitas vezes, um prolongado exercício de formulação que se mate-
rializa numa longa lista de comportamentos, nem sempre muito significa-
tivos, o que  pode levar a um enfoque nas partes com prejuízo do todo.

Neste sentido restrito do conceito – competências – a avaliação incide
sobre entidades parcializadas e decompostas, numa abordagem ana-
lítica, em que a competência é a soma de desempenhos atomísticos do
saber, do saber-fazer e do saber-ser. Assim, de acordo com esta perspec-
tiva, cada elemento pode ser avaliado de per si.

De outro modo, avaliar uma competência complexa é ter em conta não
somente os diversos saberes e saberes-fazer  que a constituem, mas
também os traços da  sensibilidade, da imaginação, da opinião pessoal
e da afectividade do aluno. Pressupõe o agir em situação mobilizando,
nessa acção, de forma integrada e equilibrada, conhecimentos,
capacidades, procedimentos e atitudes, para se tornar competência
demonstrada. Avaliar uma actuação competente pressupõe, nesse caso,
uma situação que permita observar o modo como o aluno a enfrenta.   

Em boa verdade, contudo, não me parece nada fácil, no contexto de
ensino-prendizagem, avaliar a competência como entidade potenciadora
desse agir consciente numa acção mobilizadora de conhecimentos,
capacidades e de atitudes numa situação concreta, única e, geralmente,
imprevisível. O que podemos avaliar, pela observação do modo como um
indivíduo age, em situações simuladas e intencionalmente construídas, é
um conjunto de desempenhos ou o desempenho global do aluno, a partir
do qual podemos fazer  generalizações sobre a sua competência.

Daí que, geralmente, se adopte uma das seguintes soluções, de acordo
com a nossa visão de competência (mais analítica ou mais holística):
1) avaliamos um conjunto de comportamentos pré-definidos, que revelam
uma concepção de competência muito próxima de um saber-fazer, geral-
mente, de natureza cognitiva; 2) avaliamos a parte pelo todo,
considerando as várias componentes da competência –  aquelas que
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conseguimos identificar e enumerar – ou seja, que conhecimentos (factos,
conceitos, princípios, teorias...) deve o aluno mostrar que adquiriu, que
procedimentos deve por em prática (técnicas, regras, modos de acção ...)
e que atitudes, que valores, devem orientar o seu comportamento
(autonomia, responsabilidade, colaboração, rigor, eficácia...), na con-
vicção de que um dia, mais tarde, por um processo de adição, o aluno se
vai tornar competente, não esquecendo embora que o domínio de uma
componente não garante o domínio das outras; 3) considerando que a
competência é (e aqui sigo de perto a acepção que lhe é dada por Le
Boterf2 e Ph. Perrenoud3) um modo estratégico de acção eficaz face a
famílias de situações que se dominam porque dispomos, simultaneamente
e de forma integrada, dos conhecimentos necessários (há sempre conhe-
cimentos a sustentar a competência) e da capacidade de os mobilizar com
plena consciência, no momento, no tempo, e no contexto oportuno, para
resolver problemas verdadeiros, só a podemos avaliar por inferência (por
exemplo, a partir da análise da complexidade das situações, das tarefas
e dos produtos, para lá dos próprios desempenhos). 

A competência, considerada na primeira acepção, avalia-se pela
exposição indirecta do aluno à resposta a questões pontuais que nos
indicam o que sabe, em relação ao que tínhamos previsto que soubesse,
e a que distância está do padrão de desempenho considerado médio.
Para a recolha de informações deste tipo, utilizamos, de preferência,
instrumentos de carácter mais fechados, com itens objectivos – discrete
point items (vide esquema em baixo).    

A segunda acepção de competência leva a que a avaliemos por proces-
sos eclécticos que medeiam entre a utilização de instrumentos fechados e
abertos, de acordo com a concretização de vária intenções possíveis. 

A competência, na terceira acepção, pode ser avaliada directamente,
pela observação do agir em situação, do recurso a estratégias diversifi-

2 Le Boterf, G. (1994), De la competénce. Essai sur un attracteur étrange, Paris: Éditions d' Organisation
3 Perrenoud, P. (1997), Construir as competências desde a escola, São Paulo: Artmed.

Perrenoud, P. (2001), Porquê construir competências a partir da Escola, Lisboa, ASA
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cadas e a procedimentos adequados, do rigor e consistência dos
conhecimentos mobilizados, e, enfim, da consciência demonstrada na
tomada de decisões e nos processos de negociação de sentido na
realização das actividades propostas, ou indirectamente, por inferência,

através da observação de artefactos, mais ou menos complexos, que o
aluno produziu, considerando aqui, também, como critério de avaliação,
a capacidade de agir face ao imprevisto, e de transferir para novas
situações os conteúdos aprendidos (declarativos, procedimentais,
atitudinais, condicionais/contextualizadas e metacognitivos). Para tal, há
que criar ambientes, seleccionar situações (de entre as famílias de
situações inscritas no currículo formal) e/ou tarefas complexas, na abor-
dagem das quais o aluno possa demonstrar o estado de desenvolvimento
da sua competência – integrative items (vide alguns exemplos no esquema
em baixo, coluna da direita). 

Atendendo ao que acabei de dizer sobre a avaliação de competência(s)
e considerando que a recolha sistemática de informações deve provir
de múltiplas e diversas fontes, com recurso a instrumentos adequados,
entendi representar, de forma esquemática – e logo redutora e incompleta
... – alguns exemplos concretos de itens que podem ser utilizados na
avaliação de competências, nas suas várias acepções.
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Em suma, avaliar competência(s) implica observar o(s) aluno(s), directa
ou indirectamente, na realização de actividades, tão próximas quanto
possível de situações autênticas (da realidade que é a própria interacção
didáctica ou da realidade exterior recriada em sala de aula), usando para
tal um conjunto de instrumentos que permitam a recolha de evidências
sobre o desenvolvimento (parcial ou geral) das competências do aluno ou
sobre a sua demonstração em situação. Não esquecendo, porém, que as
formas e os modos de avaliação têm de reflectir as aprendizagens
realizadas pelos alunos e os resultados obtidos, mas também o empenha-
mento (motivação, atitude ...) posto na sua realização. Importante é que

preenchimento de espaços
escolha múltipla
verdadeiro/falso
transformação
resposta curta
completação
associação
ordenação
pergunta/resposta
observação de desempenhos
(pré-determinados)
etc.

COMPETÊNCIA
CONSTRUÍDA
(complexidade)

COMPETÊNCIAS
(unidades parciais)

realização de tarefas complexas
produção (de textos,
de objectos, de esquemas...)
relatório (de percurso,
de experiência, de projecto...)
resolução de problemas
trabalho de projecto
simulação
diálogo
debate
diário
(re)conto
ensaio
entrevista
observação em situação
portfólio
etc.

INSTRUMENTOS MAIS
FECHADOS

(Resposta "única", objectiva,
sem ambiguidade)

Como vimos, as duas abordagens não são mutuamente exclusivas.

INSTRUMENTOS MAIS
ABERTOS

(Várias possibilidades
de resposta)
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as diferentes formas de avaliação incidam sobre o que é/foi mais impor-
tante no currículo formal e no currículo real, sobre o que foi ensinado e
aprendido e de acordo com o modo como o foi, e, ainda, que sejam
levadas a cabo como parte integrante do processo de ensino e de apren-
dizagem. E, como o que se diz para a avaliação é, obviamente, válido
também para todo o processo de ensino e aprendizagem, é importante,
sobretudo, que reflictam boas práticas didácticas, pois, embora não fosse
objecto deste artigo, é bom ter em atenção que o sujeito da avaliação
também pode ser o professor e o objecto a sua competência.

291  T Avalia Miolo  23/04/2002 12:25  Page 33



Fo
rm

a
s 

d
e 

en
si

n
a
r,

 
fo

rm
a
s 

d
e 

a
va

lia
r 

Br
ev

e 
an

ál
is

e 
de

 p
rá

tic
as

co
rr

en
te

s 
de

 a
va

lia
çã

o

291  T Avalia Miolo  23/04/2002 12:25  Page 35



291  T Avalia Miolo  23/04/2002 12:25  Page 36



Avaliação das Aprendizagens – Das concepções às práticas

37

Formas de ensinar, formas de avaliar
Breve análise de práticas correntes de avaliação

Luiza Cortesão
Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto

"Na sociedade em que vivemos exige-se que se aprenda ao longo de
toda a vida, e é bom que todos estejamos preparados para sermos
avaliados em permanência, para podermos evoluir, para que haja justiça
nas relações de trabalho, para sermos uma sociedade meritocrática e não
uma sociedade clientelar onde uma boa cunha vale mais do que uma
competência comprovada"

Fernandes (2000)

"Os escaladores tal como os professores e os estudantes estão constante-
mente a receber ajudas para atingirem os seus objectivos; tal como a
corda de segurança liga os vários escaladores, os laços de aceitação e
compreensão unem o professor aos seus alunos. O excitante, o divertido
é que aventura nunca para; mudando insistindo, desafiando à medida
que cada passo é dado, tal como acontece na sala de aula. Cada etapa
da escalada é uma mini aventura e um desafio, requerendo diferentes
técnicas, diferentes competências e interajudas".

Fields (s/d)

Em qualquer dos casos acima citados, como é evidente, são expressas
preocupações em apreciar e se "dar conta" do que está a ocorrer. Mas o
"dar-se conta" nestes dois casos tem lugar em momentos diferentes, de
modos e com preocupações diversas e é comunicado aos interessados
também, geralmente, através de processos distintos. Sublinhando embora
que se trata de situações de avaliação relativas a âmbitos diferentes
(no primeiro caso reporta-se a algo relativo ao sistema educativo, no
segundo tem lugar na sala de aula) pode também ver-se que as
observações feitas no primeiro caso são relativas ao papel da avaliação
sumativa e, no segundo dizem respeito à avaliação formativa.
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E como poderíamos, de forma muito sintética, referir o que permite
distinguir os diferentes tipos de avaliação quer sejam praticados a nível do
sistema quer no quadro de uma sala de aula? 

Avaliação sumativa

A avaliação sumativa, como o próprio nome indica pretende representar
um sumário, uma apreciação "concentrada", de resultados obtidos numa
situação educativa. Esta avaliação tem lugar em momentos específicos,
por exemplo no fim de um curso, de um ano, de um período lectivo ou de
uma unidade de ensino. Pretende geralmente traduzir, de forma breve,
codificada, a distância a que se ficou de uma meta que, explicita ou
implicitamente, se arbitrou ser importante de atingir. O resultado pode
exprimir-se numericamente, de acordo com uma escala que se escolhe
(1-5 ou de 0-20, são, entre nós, as escalas utilizadas em diferentes graus
de ensino). Mas pode ter também uma expressão mais qualitativa.
Isto acontece quando no final de um trabalho, ou período de trabalho o
professor comunica (oralmente ou por escrito) através de expressões como:
"Muito Bem" " Conseguiste!" "Atenção, o trabalho que fizeste ainda não foi
suficiente". Pode traduzir-se ainda de outras formas como por exemplo por
uma aprovação ou reprovação com a atribuição ou não de graus (Bom,
Muito Bom, etc.)

Avaliação formativa

Como é evidente, estas últimas formas acima referidas de expressar a
avaliação sumativa revelam uma certa preocupação em tentar ajudar o
aluno a progredir. Vê-se assim que é possível descortinar, mesmo na
avaliação sumativa práticas que se aproximam daquele processo que se
designa habitualmente por avaliação formativa. Esta última é uma forma
de avaliação em que a preocupação central reside em colher dados para
reorientação do processo de ensino-aprendizagem (na sala de aula ou no
processo de desenvolvimento de um currículo). Em trabalhos anteriores
(Cortesão e Torres 1993) descreve-se este tipo de avaliação como sendo

291  T Avalia Miolo  23/04/2002 12:25  Page 38



Avaliação das Aprendizagens – Das concepções às práticas

39

"uma bússola orientadora" do processo ensino-aprendizagem. Colhem-se
dados que ajudam alunos e professores a reorientar o seu trabalho no
sentido de apontar falhas, aprendizagens ainda não conseguidas,
aspectos a melhorar. A avaliação formativa não deve assim exprimir-se
através de uma nota mas sim por meio de apreciações, de comentários.

Avaliação Diagnóstica

Se se prosseguir  numa tentativa de referir tipos de avaliação (relativamente
aos papéis que detêm no processo educativo) pode ainda mencionar-se
uma outra forma de avaliação com o qual às vezes se pretende a) identi-
ficar as competências dos alunos no início de uma fase de trabalho,
b) colocar o aluno num grupo ou num nível de aprendizagem e/ou
prever o que muito provavelmente virá a ocorrer na sequência das
situações educativas desenvolvidas. A avaliação diagnostica, sobretudo
no primeiro caso pode ser extremamente importante porque pode fornecer
ao professor elementos que lhe permitirão adequar o tipo de trabalhos que
vai desenvolver às características e conhecimentos dos alunos com que irá
trabalhar. Mas comporta também certos riscos, se o professor não valorizar
o seu carácter temporário. Por outras palavras os dados  fornecidos pela
avaliação diagnostica não podem ser tomados como um "rótulo" que se
"cola" para sempre ao aluno mas sim como um conjunto de indicações que
caracterizam o nível a partir do qual o aluno e professor, em conjunto,
conseguia um progresso na aprendizagem. A avaliação diagnóstica pode
ainda ter porém uma segunda intenção que é a de "colocar" o aluno num
determinado nível ou tipo de aprendizagem ou até de procurar prever, as
suas percurso futuro. No caso a) a avaliação diagnostica aproxima-se
mais das características da avaliação formativa atrás referida. No caso B
constituí aquilo que B. Bloom designa de avaliação de colocação
(B. Bloom 1971) e que certos autores designam também por avaliação
preditiva ou prognóstica (cf. Delorme 1988:96). Esta intenção implica
uma actividade muito melindrosa, que envolve também sérios riscos e que
portanto é preciso ou não fazer, ou desenvolver com extremo cuidado.
No trabalho realizado no quotidiano das escolas ela ocorre quando,
por exemplo, se preenche uma ficha sobre o aluno ficha essa que o irá
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acompanhar no seu percurso escolar. Mas também tem lugar, às vezes,
quando se comunica com os encarregados de educação e eles são
informados sobre o que o aluno poderá vir a fazer no futuro. Ora é
preciso ter presente que, por um lado, o que os alunos conseguem
alcançar depende de muitos factores contextuais. Sabe-se também que,
uma apreciação deste tipo pode ter uma forte influência na auto imagem
do aluno e na imagem que os outros virão a ter dele (inclusive os profes-
sores) estimulando-o ou, pelo contrário, tendo às vezes efeitos realmente
desastrosos. E a verdade é que os educadores muitas vezes falham nas
suas previsões. Não se pode esquecer que, por exemplo, o professor de
Beethoven fez sobre ele a seguinte apreciação "Nunca aprendeu nada,
nunca aprenderá nada, como compositor é um caso perdido". Calcule-se
a enorme perda que o mundo teria se este "predição" tivesse sido levada
a sério por Beethoven e pela sua família!

Diferentes Concepções de Escola, Diferentes Avaliações

Tudo o que atrás foi dito não constitui novidade para a maioria dos
professores. Mas o que já é mais interessante é tentar reflectir um pouco
sobre significados menos aparentes, menos visíveis que se ocultam por
detrás das diferentes práticas de avaliação que se vão adoptando. E ao
fazer isto (talvez porque emitir um juízo de valor sobre outrem envolve
sempre uma relação de poder) iremos descobrir que as formas de
avaliação a que se recorre constituem indicadores bastante seguros da
filosofia que orienta os processos de ensino-aprendizagem. São também
indicadores das concepções que se tem do papel que se atribui à escola,
aos professores e aos alunos, na maior ou menor incidência de fenómenos
de insucesso ou de êxito escolar.

Assim poderá reparar-se que, se se privilegiam práticas de avaliação
sumativa, sobretudo se se recorre a escalas amplas como é o caso de
escala de 0 a 20, é porque (e tendo disso, por vezes, pouca consciência)
se pretende prioritariamente discriminar os diferentes graus de consecução,
por parte dos alunos, dos objectivos que foram estabelecidos como sendo
os que é necessário atingir, em determinada altura.
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Por detrás deste tipo de práticas que sobretudo se se desenvolveram em
quadros teóricos behavioristas sobretudo a partir dos anos 50 pode
descortinar-se que:

– se defende a importância da existência de uma escola meritocrática,
isto é, se comunga a ideia de que oferecendo a todas o mesmo
ensino, logicamente sobreviverão e obterão melhores resultados os
que tiveram mais mérito, forem "mais dotados", mais esforçados mais
organizados no seu trabalho. Aposta-se assim prioritariamente
na responsabilização do aluno no seu próprio êxito ou fracasso
considerando que uma das missões da escola, depois de ensinar, é
a de seleccionar os mais aptos;

– não se questiona a possibilidade de o currículo, das metodologias
e/ou a relação pedagógica poder ser mais ou menos adequada
àquele tipo de aluno. Desresponsabiliza-se portanto, de certo modo,
o sistema, a instituição e os professores do maior ou menor êxito do
aluno no processo de ensino-aprendizagem.

Este tipo de avaliação surge assim relacionado como uma escola que
entende cumprir o seu papel distribuindo saberes e discriminando, em
seguida, os alunos mais ou menos competentes. A avaliação terá então de
preocupar-se em ser justa e meritocrática, a fim de contribuir para que
pelo menos alguns saiam da escola competitivos com capacidades de
eficiência e eficácia no seu futuro desempenho. (Cf. Fernandes, op. cit.)

Se a escola, os professores e o sistema admitem a possibilidade de que
lhes cabe uma quota parte de responsabilidade no tipo de resultados
obtidos pelos alunos e portanto do êxito ou sucesso que eles têm, então o
modo como se orienta o processo educativo e a avaliação adquirem
outros significados. Neste caso pode ver-se que:

– se está mais preocupado em contribuir para a existência de uma
escola democrática, pelo que se privilegia o recurso à avaliação for-
mativa (que fornece ao professor e ao aluno pistas para melhorar a
actuação de qualquer um deles);

– se recorre a escalas menos amplas, menos discriminatórias (por
exemplo de 1 a 5, como se faz, em Portugal, no ensino Básico);
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– se admite a possibilidade de reorientar a sua forma de actuação de
modo a que o sistema educativo e os professores, depois de facultar
o acesso à escola, mais do que preocuparem-se só em ser justos e
imparciais, tentam contribuir para o sucesso de todos os alunos e o
desenvolvimento possível das suas competências. Responsabiliza-se
assim também o sistema, a escola e o professor pelos resultados que
se irão obter.

O que é importante sobretudo para quem está envolvido em educação é
não encarar estes diferentes processos numa postura maniqueísta, como
sendo esses bons e os outros maus. Como todos sabemos, habitualmente
qualquer professor recorre a diferentes tipos de avaliação no seu trabalho.
No entanto que é importante é não utilizar preferencialmente uma ou outra
forma de avaliar sem perceber os significados que se ocultam por detrás
de diferentes práticas.

Estas serão algumas preocupações que parecem indispensáveis para um
sistema educativo, uma escola e um professor que se recusam a ser
exclusivamente um instrumento executor de decisões que os transcendem
para se constituírem como agentes interessados em participar cons-
cientemente (ainda que de forma muito limitada) no modo como se
desenrola a educação.
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Avaliação e projectos curriculares
de escola e/ou de turma

Carlinda Leite

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto

Razões que justificam os projectos curriculares
de escola e/ou de turma

A introdução, nos processos de gestão do currículo, do desafio para que
as escolas e os professores concebam e desenvolvam projectos curriculares
tem subjacente a crença de que o envolvimento dos agentes educativos
locais nos processos de decisão sobre o currículo permite intervenções
educativas mais adequadas às situações reais do que quando se opta por
um currículo uniforme para todo o território nacional e para todos os
contextos. Pretende-se instituir uma gestão participada pelos diversos inter-
venientes na educação escolar e que rompa com a tradicional orga-
nização em que as estruturas centrais do Ministério da Educação definem,
em pormenor, todos os elementos que configuram esse currículo, tais como:
intenções que o orientam; objectivos que deve perseguir; disciplinas que o
compõem; modos de organização do saber dessas disciplinas; conteúdos
detalhados de cada uma delas; metodologias a seguir e actividades
a desenvolver; recursos e instrumentos de trabalho a utilizar; organização
do tempo; modos, procedimentos e instrumentos de avaliação; modos
de organização dos alunos e dos professores; organização dos espaços
escolares; etc..

Em extremo, um currículo organizado nesta orientação centralizada
levaria a que todas as escolas portuguesas, num mesmo dia e à mesma
hora, estivessem a realizar as mesmas actividades, a utilizar os
mesmos materiais e a seguir as mesmas estratégias, como se apenas
de uma se tratasse.
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São as críticas que ao longo dos anos se foram fazendo a um "currículo
de tamanho único e pronto a vestir"1, bem como a constatação dos efeitos
por ele produzidos, que justificam um modelo de organização e de gestão
com base em projectos curriculares concebidos pelas escolas e pelas
equipas de professores que trabalham com o mesmo grupo de alunos.
Acredita-se, portanto, que esta intervenção permitirá às escolas e aos
professores incorporarem o conhecimento que têm sobre os alunos, sobre
a comunidade em que se inserem, sobre os recursos e limitações que
possuem na concepção de projectos e na escolha de caminhos a seguir
para concretizar os princípios que os orientam.

A avaliação diagnóstica como ponto de partida para a
concepção e desenvolvimento de projectos curriculares

Para que os projectos curriculares cumpram o requisito de terem em conta
as situações reais, é necessário realizar um diagnóstico que sirva de base
às opções que se fazem. Por isso, podemos dizer que a avaliação
diagnóstica é um ponto de partida para a concepção e desenvolvimento
de qualquer projecto curricular de escola (P.C.E.) e/ou de turma (P.C.T.).
E é evidente que esta avaliação é algo que não se esgota no momento
inicial de concepção do projecto, ou seja, uma avaliação que se faz
apenas no início do ano para, no caso do P.C.T., caracterizar a turma mas
a que não mais se recorre ao longo dos processos de desenvolvimento
desse projecto.

Uma avaliação diagnóstica justifica-se sempre que se pretende identificar
o ponto de partida, quer ele seja em relação às características do contexto
e da comunidade em que se insere a escola, quer às características
da turma e dos seus alunos, quer aos conhecimentos que possuem
sobre assuntos relacionados com os conteúdos curriculares e às
competências que desenvolveram. Por exemplo: se vai ser iniciado o

1 Expressão usada por Formosinho, J. (ver Formosinho, 1987. "O currículo pronto a vestir de tamanho único",
Insucesso escolar em questão, Braga: Universidade do Minho).
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estudo da Alimentação ou do Património Histórico Português há que fazer
uma avaliação diagnóstica que permita analisar que contacto que
os alunos tiveram, ou têm, com estes assuntos, o que sobre eles já foi
trabalhado, como foram trabalhados esses assuntos e que competências
desenvolveram, o que já sabem os alunos mobilizar, etc.. E deverá ser
a partir deste diagnóstico que serão estruturados os procedimentos
curriculares seguintes, ou seja, será a partir dele que deverão ser
delineadas estratégias de diferenciação pedagógica, seleccionados
instrumentos para o desenvolvimento do currículo e definidos momentos e
procedimentos de avaliação.

É este diagnóstico que apoia o desenvolvimento de projectos curriculares
que adequam o currículo nacional às situações locais e que, simultanea-
mente, permite que esses projectos favoreçam uma organização que
cumpra o requisito da aprendizagem em hélice, ou seja, de uma
aprendizagem em que os conhecimentos, numa articulação vertical, vão
sendo progressivamente aprofundados, ao longo dos anos de escolari-
dade e ganhando novos sentidos. E é também o recurso ao diagnóstico
que permite concretizar as ideias daqueles que sustentam que a
aprendizagem e a integração do saber e do ser têm mais probabilidades
de ocorrer e de ser de melhor qualidade quando se parte do que
nos é familiar e próximo para integrarmos novas aprendizagens e para
ampliarmos competências. Ou seja, o recurso a uma avaliação diag-
nóstica, partilhada entre professores e alunos, pode contribuir para que
sejam identificados os "ancoradouros" para novas aprendizagens2 e os
pontos de partida para níveis de desenvolvimento de competências.

É esta concepção de diagnóstico que justifica a sua inclusão nas práticas
de avaliação formativa, isto é, nos procedimentos que recorrem à
obtenção de dados para regular processos, reforçar êxitos e gerar apren-
dizagens. E são também estas razões que justificam que o despacho que
regula a avaliação das aprendizagens dos alunos no ensino básico

2 Ver a este propósito, entre outros, Ausubel, D. P. e al. (1978). Educational Psycholgy. A cognitive view, New York:
Winston
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(despacho normativo nº 30/2001) aponte a avaliação formativa como
principal modalidade de avaliação do ensino básico e realce a vertente
de diagnóstico nela incluída:

– "a avaliação formativa é a primeira modalidade de avaliação do
ensino básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a regu-
lação do ensino e da aprendizagem recorrendo a uma variedade de
instrumentos de recolha de informação, de acordo com a natureza
das aprendizagens e dos contextos onde ocorrem" (art.16); 

– "a avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico tendo
em vista a elaboração e adequação do projecto curricular de
turma e conduzindo à adopção de estratégias de diferenciação
pedagógica" (art. 17). 

Reforce-se que, para que a avaliação contribua para a melhoria da
qualidade dos projectos curriculares e da formação que no quadro deles
ocorre, é necessário que ela esteja presente ao longo do desenvolvimento
dos projectos e deverá nela envolver os diversos protagonistas (equipa
de professores, alunos, etc.). Também talvez por isso o despacho de
avaliação (despacho nº 30/2001) refira que "a avaliação formativa é da
responsabilidade de cada professor, em diálogo com os alunos e em
colaboração com os outros professores, designadamente no âmbito dos
órgãos colectivos que concebem e gerem o respectivo projecto curricular
e, ainda, sempre que necessário, com os serviços especializados de
apoio educativo e os encarregados de educação, devendo ocorrer,
quando tal se justifique, a registos estruturados" (art. 19). Quanto aos instru-
mentos para a realização deste diagnóstico, eles não terão, forçosamente,
de se limitar aos testes escritos; deverão ser diversificados nos processos
de recolha de informações embora podendo, sempre que possível,
implicar procedimentos de registo escrito que facilitem a sistematização
dessas informações e propiciem momentos de reflexão.
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O acompanhamento avaliativo dos projectos curriculares

Como tem sido dito, o reconhecimento às escolas e aos professores de
competências para conceberem e desenvolverem projectos curriculares
tem subjacente a ideia da escola enquanto "instituição curricularmente
inteligente" (Leite, 2000), isto é, uma instituição que "tem uma visão ampla
da missão a exercer, tem consciência dos princípios que a orientam e que
desenvolve uma cultura escolar que facilita colaborações comprometidas
de toda a comunidade nos processos ... que dão coerência e sentido às
orientações curriculares de âmbito nacional. Por isso, uma escola curricu-
larmente inteligente desenvolve processos de auto-análise das experiências
de ensino, desenvolve um diálogo horizontal e vertical entre professores,
estimula o confronto de opiniões e incentiva e valoriza o envolvimento de
toda a equipa em processos de investigação sobre as práticas, processos
esses indutores de inovação"3.

Em síntese, e reforçando a ideia do início deste texto, o modelo de
gestão do currículo que recorre a projectos curriculares de escola e
de turma assenta no reconhecimento da importância que podem ter 
as instituições e os actores educativos locais na definição de sentidos para
o currículo nacional, de acordo com os contextos onde se vai concretizar.
E esta gestão pressupõe o recurso a um conjunto de processos que
acompanhem os projectos, enquanto actividade de avaliação, e que
permitam ampliar as representações que os elementos neles envolvidos
têm das suas intenções e das acções que se vão desenvolvendo, pois
isso promoverá uma maior coerência e racionalidade a essas acções.
Não se trata, portanto, de uma avaliação que é realizada apenas
numa etapa final mas, sim, de um procedimento avaliativo que vai acom-
panhando os processos de concepção e de desenvolvimento do projecto
e que vai mobilizando toda a equipa em torno de reflexões sobre os
efeitos que se vão gerando e que serve de referência para as decisões
que se vão tomando.

3 Leite, C. (2000). "A figura do ‘amigo crítico’ no assessoramento/desenvolvimento de escolas curricularmente
inteligentes", Faro: 5º Congresso da SPCE, doc. polic., p. 4.
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É tendo por base estas ideias que se justifica que uma das finalidades
da avaliação seja "apoiar o processo educativo de modo a sustentar o
sucesso de todos os alunos, permitindo o reajustamento dos projectos
curriculares de escola e de turma, nomeadamente, quanto à selecção de
metodologias e recursos, em função das necessidades educativas dos
alunos" (art. 3ª).

Por outro lado, é o recurso a práticas de avaliação como as que aqui têm
sido referidas que a tornam, simultaneamente, um dispositivo de formação
da equipa envolvida no projecto e são elas que favorecem a planificação
de acções que reforçam os efeitos positivos e alteram os não desejados.
A avaliação é um processo organizado de acompanhamento, de obser-
vação e de interpretação dos efeitos de uma acção, que visa guiar as
decisões necessárias ao bom funcionamento dessa acção. Autores vários4

têm lembrado que o que confere validade à avaliação é o facto de ela
ser um processo de reflexão e de se abrir ao imprevisto, em vez de ficar
agarrada apenas aos efeitos à partida previstos que, por o serem, podem
correr o risco de tendenciosos e impedirem a valorização de situações
positivas para a formação e, neste caso, para a educação escolar.
E quando o que está em causa é o desenvolvimento de competências,
e não apenas cumprir objectivos olhados como etapas terminais, estas
formas de concretizar a avaliação ficam reforçadas.

Parlett e Hamilton, já na década de 70, defendiam a prática de uma
"avaliação iluminativa", ou seja, uma alternativa ao modelo clássico de
avaliar e que tivesse em conta o processo educativo como um todo, e
o iluminasse, por forma a permitir compreender a complexidade das
situações escolares. O princípio da escola como local de reelaboração
curricular e dos professores como configuradores do currículo reforça esta
ideia e exige o recurso a processos de avaliação que:

4 Entre esses autores, lembramos. Ardoino, J.e Berger, G. (1986). "L’évaluation comme interpretation", Pour, nº 107,
pp. 120-127 ; Abrecht, R. (1992). A avaliação formativa, Porto : Edições ASA; Nunziati, G. (1990). "Para
construir um dispositivo de avaliação formadora", Cahiers Pédagogiques, nº 280.
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– favoreçam o conhecimento dos contextos, das situações e dos
grupos a que vão dizer respeito os projectos curriculares;

– iluminem o que vai ocorrendo e os efeitos que vão sendo gerados,
por forma a serem obtidos dados que apoiem as tomadas de
decisão;

– sejam assumidos e compartilhados por toda a equipa educativa e
por todo o grupo, pois esse é um factor que facilita a tomada de
decisões que dão sentido e coerência ao currículo nacional e fazem
da escola uma instituição curricularmente inteligente.
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Critérios de avaliação na escola
José Augusto Pacheco

Universidade do Minho

Introdução

Na definição de critérios de avaliação, uma questão pode ser colocada:
como estabelecer critérios de avaliação na escola no contexto de uma
autonomia curricular relativa?

As políticas curriculares descentralizadas, ou localizadas, trazem-nos
uma outra escola, dotada de autonomia organizacional, e uma outra
construção do currículo, por parte dos professores, sobretudo se forem
considerados o Projecto Curricular de Escola e os Projectos Curriculares
de Turma. Porém, a autonomia curricular da escola releva, por força
dos normativos e dos pressupostos de uma educação que é pensada para
definir os percursos de formação dos jovens em idade de escolarização,
da acção da Administração central, que estabelece os parâmetros globais
de acção dos professores através do currículo nacional. 

Neste âmbito, a autonomia curricular, vista do lado da Administração, é
uma autonomia em sintonia com aspectos que são comuns a todos os
alunos e a todos os professores. Por sua vez, a autonomia curricular,
encarada do lado da escola, é um espaço de identidade, construído na
singularidade de projectos, que exige aos professores um trabalho em
equipa. Tal trabalho torna-se ainda mais obrigatório pela necessidade
simultânea de  reflectir sobre a subjectividade intrínseca ao acto de avaliar
e de formular critérios em função de referentes concretos.
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Subjectividade

Os discursos teóricos sobre avaliação da aprendizagem têm originado
abordagens que vão no sentido tanto da precisão e eficiência social
dos resultados quanto da descrição e compreensão dos processos.
Mesmo assim, e apesar de uma evolução teórica significativa que
conduziu a inúmeras definições, a análise da prática tem realçado, na
linha do pensamento tyleriano, a valorização da avaliação como um
processo de determinar até que ponto os objectivos educacionais são
efectivamente alcançados. 

A partir do trabalho quotidiano na sala de aula e na escola, o professor
recolhe informação muito diversa em relação aos seus alunos e que,
obrigatoriamente, formaliza em registos estruturados. A este processo de
recolha formal e  informal de informação e tratamento valorativo, de modo
a obter-se uma decisão, dá-se o nome de notação. Por mais técnicas que
se utilizem para a objectivar, a notação é parte integrante de um
processo subjectivamente construído a partir de inúmeros factores. A este
propósito, Noizet e Caverni (1983) afirmam que o insucesso escolar pode
ser originado, pelo menos em parte, pelos procedimentos de avaliação
dos trabalhos e produções dos alunos. Contrariamente, poder-se-á argu-
mentar que o insucesso do aluno é explicado em grande parte, por uma
débil prática de construção do referente ou da clarificação dos critérios
que servem para julgar o seu desempenho (Pacheco,1998).

Critérios de avaliação

As escolas definem critérios de avaliação? Qual o respectivo conteúdo?
A resposta, retirada do estudo realizado por Alaiz, Gonçalves e Barbosa
(1997, p. 69), indica que "quase todas as escolas dos vários ciclos
[do ensino básico] definem critérios de avaliação. Esses critérios referem-
-se maioritariamente à avaliação sumativa. No entanto, existe referência
significativa á avaliação formativa nesses documentos".

Com este texto, pretendemos olhar para a avaliação numa perspectiva
de integração e formação (Alves, 2001). A definição de critérios de
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avaliação pela escola faz-se tanto para a aprendizagem dos alunos
quanto para a avaliação dos projectos que identificam a escola como
unidade de formação. Por escassez de espaço, centrar-nos-emos na
avaliação da aprendizagem, tendo em atenção os pontos 13, 14 e
15 do despacho normativo n.º 30/2001:

"No início do ano lectivo, compete ao conselho pedagógico, de acordo
com as orientações do currículo nacional, definir os critérios de avaliação
para cada Ciclo e ano de escolaridade, sob proposta, no 1º Ciclo,
dos conselhos de docentes e, nos 2º e 3º Ciclos, dos departamentos
curriculares e coordenadores de Ciclo.

Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem
referenciais comuns, no interior de cada escola, sendo operacionalizados
pelo professor titular da turma, no 1º Ciclo, e pelo conselho de turma, nos
2º e 3º Ciclos, no âmbito do respectivo projecto curricular de turma.

O órgão de direcção executiva da escola deve garantir a divulgação dos
critérios referidos nos números anteriores junto dos diversos intervenientes,
nomeadamente alunos e encarregados de educação".

Decorre dos enunciados, e pretendemos deixar isso bem claro, que os
professores têm um espaço consagrado na sua autonomia que nem 
sempre pretendem [ou não podem] assumir. Das principais etapas dos
processos de avaliação da aprendizagem destaca-se o da enunciação
clara dos critérios que estão na base de recolha, tratamento e comunicação
dos dados. Podemos, assim, falar de critérios estabelecidos numa escola,
de modo a tornar a avaliação numa acção com orientações precisas.

Tornar-se-á mais fácil avaliar quando a Administração central estabelece
critérios uniformes?

Como dizem Fullan e Hargreaves (2001, p. 72), "o ensino não é a
profissão mais antiga do mundo mas é certamente, uma das mais
solitárias". Ora, a formulação de critérios de avaliação exige a colabo-
ração, o trabalho conjunto, a discussão, a problematização entre profes-
sores, por um lado, e a assunção não artificial de competências pelos
órgãos e elementos responsáveis na escola, por outro.
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A complexidade da avaliação da aprendizagem exige um esforço
conjunto de todos os actores educativos, principalmente quando se
pressupõe que a escola existe para a promoção do sucesso educativo.

O critério em avaliação é um princípio utilizado para julgar, apreciar,
comparar. De um lado, existe o referido, ligado aos dados recolhidos que
constituem o objecto de avaliação; do outro lado, há lugar para o
referente, ou seja, o conjunto de parâmetros que são tidos como ideais de
comparação do referido. Não é possível avaliar com rigor e objectivi-
dade, nem tão pouco valorizar a dimensão formadora, se os professores
e os órgãos escolares não estabelecerem formas justas de julgar o que os
alunos fazem no interior da escola. 

O critério é, por isso, uma forma de reunir dados, de julgá-los, de atribuir-
-lhes um juízo de valor e de comunicá-los aos encarregados de educação.
Se a escola esclarecer os critérios de avaliação, de acordo com as moda-
lidades e procedimentos determinados pela Administração central, então
o aluno e o encarregado de educação entenderão a avaliação como
um jogo, cujas regras conhecem e para as quais podem ser chamados a
intervir. Trata-se de um jogo que implica  a apropriação de critérios, na
medida em que estes resultam da participação de todos.

Mais do que apresentar um receituário de critérios, pretendemos escla-
recer que é a cada escola que compete formular os seus princípios de
acção em termos de avaliação. Não existe uma grelha uniforme porque
as escolas, e todos os seus actores, diferenciam-se em muitos aspectos.
Mesmo assim, e dado que a avaliação exige um compromisso plural para
que a relação do aluno com o saber não seja ditada pelo pragmatismo
de aprender para o teste, não hesitamos em tornar pública a visão do
problema, ou seja, dizer que a aprendizagem exige critérios bem
definidos, competindo aos conselhos de docentes, aos departamentos
curriculares e aos coordenadores de ciclo procurar princípios globais de
acção dos professores, e tornando possível que os encarregados de
educação e os alunos entendam a avaliação como um acto de respon-
sabilidade e de utilidade educativa e social.
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Das inúmeras definições possíveis sobre o termo, avaliar é decidir na base
de um juízo de valor, formulado sobre um processo de recolha de dados,
em função de critérios bem definidos (Pacheco, 1996). Numa avaliação
integrada, a recolha de dados é feita a partir de diversas fontes, através
de instrumentação diversa e tem o contributo de professores, alunos e
encarregados de educação. Neste caso, avaliar é comunicar, o que
contempla, segundo Bélair (1999), a intenção (clarificação de objectivos
e competências), a instrumentação (negociação dos instrumentos e
critérios de avaliação), o julgamento (negociação dos juízos de valor
formulados a partir de critérios específicos) e a decisão (transmissão dos
resultados de avaliação).

Na definição de critérios de avaliação da aprendizagem dos alunos, e
tendo em conta a necessária "transparência do processo de avaliação,
nomeadamente através da clarificação e da explicitação dos critérios
adoptados"1, pode-se inventariar os seguintes percursos de trabalho quer
para órgãos escolares (Conselho de docentes do 1º ciclo, Departamentos
Curriculares e Coordenadores de Ciclo, Conselho Pedagógico, Órgão
de Direcção Executiva da Escola) quer para professores, alunos e encar-
regados de educação:

a) Objecto de avaliação

"A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no
currículo nacional para as diversas áreas e disciplinas, de cada Ciclo,
considerando a concretização das mesmas no projecto curricular de
escola e no projecto curricular de turma, por ano de escolaridade"2.

Na prática de avaliação constam principalmente os conteúdos das áreas
e disciplinas de cada ciclo. A dimensão cognitiva da aprendizagem
é uma componente que tem vindo a ser reforçada pelos professores,
embora se diga que atitudes, valores e comportamentos também devem,

1 Alínea d), ponto 6 do Despacho Normativo n.º 30/2001, de 19 de Julho.
2 Ponto 4 do Despacho Normativo n.º 30/2001, de 19 de Julho.
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obrigatoriamente, tornar-se em objecto de avaliação. A singularidade da
dimensão cognitiva advém, por força da tradição escolar, do currículo
nacional, por um lado, e da imagem social da escola, por outro. Aprender
é, sem dúvida, dominar conteúdos, mas, também mobilizar esses saberes
para o domínio de competências académicas. Não estamos longe do
brasão que identifica a escola de qualidade porque avaliar pressupõe o
exercício de uma autoridade por parte do professor nas áreas curriculares
disciplinares. 

Porém, aprender/avaliar não se restringe à dimensão cognitiva.
Integra, indissociavelmente conhecimentos, capacidades, comportamentos
e atitudes e ainda constituem o objecto de avaliação as áreas curri-
culares não disciplinares (Área de Projecto; Estudo Acompanhado;
Formação Cívica).

Que critérios podemos elaborar na escola para os explicitar? O trabalho
cooperativo de professores, alunos e encarregados de educação em
torno da formulação de critérios pode iluminar a avaliação que se
pretende integrada.

Façamos um pequeno exercício: no início do ano e/ ou ciclo existe um
caminho a percorrer. Um caminho de formação, com uma pluralidade de
percursos e com um sentido único para a aquisição de um conjunto
nuclear de aprendizagens básicas. Quem estabelece o que se aprende?
Quem define as regras e instrumentos para a recolha de dados? De que
forma são enunciados os procedimentos a adoptar na classificação?
Quem clarifica as formas de comunicação?

Se não soubermos responder, também não saberemos estabelecer os
critérios de avaliação.

No percurso de avaliação dos alunos, os critérios são  referenciais comuns
que exigem a partilha de ideias e práticas sobre a prossecução de
objectivos de aprendizagem e o domínio de competências pelos alunos.
No entanto, é imperioso que tanto os alunos como os encarregados de
educação conheçam o caminho a percorrer, isto é, que os critérios sejam
definidos e negociados. Neste caminhar há lugar para a auto-avaliação
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dos alunos, para a criação de regras claras a utilizar pelos professores e
para o sentido de colectivo a adoptar pela escola e/ou agrupamento de
escolas. Entre professores, alunos e encarregados de educação falar-se-á
uma mesma linguagem, elucidativa daquilo que é objecto de avaliação e
daquilo que serve para julgar os dados recolhidos. 

"As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter
transversal ou de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da
educação para a cidadania, da compreensão e expressão em língua
materna ou da utilização das tecnologias de informação e comunicação,
constituem objecto de avaliação em todas as áreas curriculares e
disciplinas"3.

As formações transdisciplinares revestem-se de um carácter globalizador, o
que não impede que, na avaliação da aprendizagem, sejam utilizados
como critérios de consolidação dos saberes. Na disciplina e/ou área e
na área curricular não disciplinar  de que modo são construídos os critérios
para a valorização das formações transdisciplinares? Qual a sua visibili-
dade formal na avaliação trimestral, anual e de ciclo? 

Em síntese, a definição do objecto de avaliação da aprendizagem é um
jogo, cujas regras são os critérios a formular na escola, e "para bem jogar
é preciso saber primeiro ao que se joga" (Hadji,1994, p. 83).

b) Instrumentação

A objectividade da avaliação depende dos dispositivos criados pelos
professores, em colaboração com alunos e encarregados de educação,
em função de três aspectos fundamentais: modalidades de avaliação;
natureza e pertinência dos dados a recolher; instrumentos de avaliação.
Neste aspecto, o dispositivo é definido como "o conjunto das modalidades
previstas de levantamento e tratamento da informação", tornando-se
necessário estabelecer critérios bem precisos, quer de ordem interna à sala

3 Ponto 5 do Despacho Normativo n.º 30/2001, de 19 de Julho.
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de aula, quer de ordem externa no contexto da escola, de entre os quais
salientamos os seguintes:

• periodicidade da avaliação;

• intervenientes na recolha de informação (alunos, professores, encar-
regados de educação e outros intervenientes no processo educativo);

• natureza da informação (qualitativa, quantitativa);

• função da avaliação (pedagógica, social, de controlo, crítica);

• instrumentos elaborados pelos professores e alunos para a recolha
de informação;

• instrumentos de comunicação e publicitação da avaliação.

c) Conversão dos resultados

Por norma, a atribuição de uma nota e de uma classificação expressa os
resultados da aprendizagem. Os professores necessitam de buscar, em
conjunto, critérios de objectividade para a classificação que atribuem aos
alunos. Eis alguns dos critérios possíveis (Pacheco, 1996):

• Clareza: Independentemente do sistema que se utilizar, deve-se
clarificar o significado dos símbolos e termos utilizados de modo a
que os alunos e os encarregados de educação compreendam as
linguagens de avaliação.

• Acessibilidade: a avaliação tem que ser acessível a todos os inter-
venientes. Qual o peso da avaliação sumativa? Qual a lógica de
utilização da avaliação formativa? De que modo são integrados os
trabalhos dos alunos feitos em casa e/ou na sala de aula?
Que peso tem a participação? E a assiduidade?

• Homogeneidade: os critérios utilizados pelos professores devem
ser homogéneos havendo uma uniformização em cada escola, de
acordo com o que é estabelecido para cada ciclo do ensino
básico. Os símbolos devem significar o mesmo para todos e os
critérios de avaliação devem ser o mais possível aproximados de
forma a que todos os professores interpretem e valorizem de igual
modo os dados recolhidos. 

291  T Avalia Miolo  23/04/2002 12:25  Page 62



Avaliação das Aprendizagens – Das concepções às práticas

63

• Facilidade: qualquer sistema de classificação que não resulte
imediatamente económico (a nível do esforço e do tempo que exige
para o seu cumprimento) está condenado ao fracasso.

• Convergência de indícios: os avaliadores, sobretudo os professores,
devem considerar os dados que possuem dos alunos, aceitando a
ideia de que o processo de notação é uma operação subjectiva
apesar dos critérios objectivos em que se baseiam.

d) Credibilidade da avaliação

O que contribui para a credibilidade da avaliação, quantitativa ou
qualitativa, é a existência de critérios que funcionam como um verdadeiro
código de conduta e de postura ética. As diversas normas, propostas pelo
Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, são repartidas
por estas quatro condições:

• A avaliação deve ser útil. Os critérios devem assegurar que uma
avaliação proporcione as informações práticas de que necessita
uma audiência determinada.

• A avaliação deve ser exequível, viável. Os critérios estão conce-
bidos para assegurar uma avaliação realista, prudente, diplomática
e moderada.

• A avaliação deve ser ética. Os critérios estão concebidos para
permitir que uma avaliação seja realizada legal e eticamente.

• A avaliação deve ser exacta, rigorosa. Os critérios estão esta-
belecidos de modo que uma avaliação revele e transmita uma
informação exacta acerca do que está a ser julgado.

Conclusão

A avaliação define, em muitos sentidos, o percurso escolar dos alunos.
É pela avaliação, cada vez mais uma exigência social, que o aluno
progride nos ciclos da escolaridade obrigatória, colocando-se marcos
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escolares que traduzem, em termos qualitativos ou quantitativos, a distân-
cia que seria ainda necessário percorrer para o pleno domínio de com-
petências e objectivos. Como tudo se traduz numa caminhada com regras,
professores, alunos  e encarregados de educação necessitam de esclare-
cer não só o que se exige em cada etapa, bem como o que se torna
necessário estabelecer como critério. Uma escola orientada para o
sucesso só pode ser uma escola com critérios de avaliação estabelecidos
e compreendidos por todos os intervenientes em função do que é oficia-
lizado no currículo nacional e no projecto curricular de escola. A autono-
mia curricular relativa depende, em grande parte, da relação entre o que
pode ser ao nível da escola e/ou agrupamento e o que deve ser a nível
nacional. É nesta relação que há lugar para a enunciação de critérios
de avaliação, que funcionem como marcadores de orientação de um
complexo processo que jamais pode funcionar sem regras, a estabelecer
por professores e alunos.
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Métodos de avaliação pedagógica 
Margarida Fernandes

ESE, Universidade do Algarve

"Para conhecer a verdade acerca dum sistema educativo é necessário
olhar para os seus métodos de avaliação. Que qualidades e realizações
são valorizadas e recompensadas pelo sistema? (...) Em que medida as
expectativas e os ideais, os fins e os objectivos do sistema são realmente
percebidos, valorizados e desejados por aqueles que estão no sistema
educativo? A resposta a estas questões tem de ser encontrada naquilo que
o sistema exige aos estudantes para sobreviver e progredir. O sentido e
o sistema de avaliação do aluno definem o curriculum de facto".

Rowntree (1987: 1)

Introdução

Como várias investigações têm evidenciado – e Rowntree sublinha –, os
métodos utilizados para avaliar os alunos têm uma grande importância,
elucidando-nos sobre as opções verdadeiramente valorizadas pelo sistema
educativo e que definem o currículo real, influenciando a acção do pro-
fessor e as aprendizagens dos alunos. A importância dos métodos de ava-
liação é, também, reconhecida pelos que já não estão no sistema educa-
tivo, suscitando a sua escolha posições e perspectivas muito distintas. 

A chamada de atenção de Stiggins e Bridgeford, em 1985, para o facto
de 90% dos estudos publicados sobre avaliação, nos Estados Unidos da
América, nos 40 anos anteriores, terem seguido uma orientação marcada
pela construção e utilização de testes, sublinhando a prevalência de um
método sobre todos os outros, evidencia uma perspectiva ainda hoje bem
presente nos debates sobre os métodos de avaliação pedagógica.
Com efeito, uma boa parte dos actuais debates sobre avaliação defende
uma visão psicométrica que privilegia os testes e exames, reduzindo a
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avaliação à medição dos resultados assim obtidos pelos alunos,
prejudicando e, por vezes, impedindo uma análise serena e reflexiva
sobre outros métodos de avaliação.

O recente debate nos media sobre os rankings das escolas mostra isso
mesmo, pois, ao identificar as aprendizagens que os alunos realizam com
o que os exames medem, reduziu a avaliação à certificação dos resul-
tados, "esquecendo" que só uma pequena parte das aprendizagens é
avaliada pelos exames. Da sobrevalorização destes resulta a utilização do
teste como método quase exclusivo de avaliação, pois é ele que prepara
o exame, desse modo reproduzindo e perpetuando práticas de avaliação
que limitam e condicionam o desenvolvimento de outras competências e
aprendizagens dos alunos, num círculo vicioso que é difícil romper. 

Não se pretende desvalorizar o uso dos testes. Se bem construídos e
moderadamente utilizados, os testes melhoram a capacidade de atenção
do aluno, a retenção da matéria estudada, activam o processamento dos
conteúdos e ajudam a consolidar as aprendizagens. Utilizados regular-
mente com objectivos formativos, os testes podem funcionar como orien-
tadores da aprendizagem, chamando a atenção do aluno para o que é
considerado essencial. Devem, contudo, ser utilizados com moderação e
complementados por outros métodos de avaliação.

Métodos e práticas de avaliação pedagógica

A importância dos métodos de avaliação é confirmada por vários estu-
dos1, que mostram que as actividades de avaliação (includindo os testes)
ocupam uma grande parte do tempo e esforço de alunos e professores,
salientando que aquilo que é valorizado e avaliado na escola vai influen-
ciar não só os resultados escolares dos alunos, mas também a sua
motivação, auto-conceito, hábitos de estudo e estilos de aprendizagem2. 

1 Vários autores se referem aos testes realçando o seu contributo para o reforço da aprendizagem (Allal 1988, Allal
e outros, 1986, Stiggins & Bridgeford 1985, entre muitos outros).

2 Para um maior desenvolvimento, veja-se Fernandes (1996). 
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É importante que sejam proporcionados aos alunos vários momentos de
avaliação, multiplicando as suas oportunidades de aprendizagem e diver-
sificando os métodos utilizados, pois, assim, se permite que os alunos
apliquem os conhecimentos que vão adquirindo, exercitem e controlem
eles próprios as aprendizagens e competências a desenvolver, recebendo
feedback frequente sobre as dificuldades e progressos alcançados.

A utilização de diferentes métodos e instrumentos de avaliação é também
recomendada no diploma3 que regula a avaliação das aprendizagens dos
alunos do Ensino Básico. Nele se afirma o respeito pelos princípios já
definidos neste domínio, nomeadamente,

"a consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens
e competências pretendidas, a consequente necessidade de utilização de
modos e instrumentos de avaliação adequados à diversidade de apren-
dizagens e à natureza de cada uma delas, bem como aos contextos
em que ocorrem, a atenção especial à evolução do aluno ao longo do
ensino básico e a promoção da confiança social na informação que a
escola transmite". 

Sublinhando o facto de não pretender introduzir uma ruptura no domínio
da avaliação dos alunos, o diploma retoma, ainda, outros princípios já
expressos, como a "ênfase no carácter formativo da avaliação e a
valorização de uma lógica de ciclo".

No quotidiano escolar, nem todas as actividades que os alunos realizam
ao longo do seu percurso são objecto de avaliação, embora muitas
delas o pudessem (e devessem) ser, sem demasiado esforço, desde
que fossem utilizados métodos de avaliação diversificados e adequados.
Relembremos algumas das actividades correntemente realizadas
pelos alunos, ao longo do seu percurso escolar, para, em seguida,
a título meramente exemplificativo, vermos como se podem articular
actividades/situações de aprendizagem, competências a desenvolver e

3 Despacho Normativo nº 30/2001, de 19 de Julho.
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métodos de avaliação. Sem a preocupação de enunciar todas as
actividades/tarefas de aprendizagem que os alunos realizam, lembremos
algumas delas:

i) leitura e interpretação de textos;

ii) discussão e debate de temas e/ou problemas; 

iii) actividades de pesquisa (consulta de enciclopédias e de obras de
vários tipos e em vários suportes, recolha de informação junto de
várias pessoas e entidades e de outras fontes, pesquisa na Internet);

iv) trabalhos escritos (fichas, testes, relatórios, produção de textos
criativos, de projectos, resposta a questionários, outros); 

v) jogos (jogos funcionais, jogos de regras, dramatizações, entre
muitos outros); 

vi) utilização das TIC (tecnologias de informação e comunicação) e
de vários outros recursos materiais, como meio de comunicação;

vii) trabalhos práticos (de aplicação, laboratoriais, manuais e outros); 

viii) actividades físicas, de expressão plástica, musical e outras).

Muitas destas actividades podem ser realizadas em grupo, em pares, ou
em trabalho autónomo, sendo algumas delas facilmente avaliadas através
dos trabalhos escritos que são produzidos, enquanto outras, por exemplo,
a realização de actividades físicas, o serão mais facilmente através da
observação. A realização de pequenos trabalhos práticos com fins
formativos pode ser uma forma privilegiada de intervenção na apren-
dizagem do aluno, fundamental para a definição das estratégias de
reorientação e de reforço, quer pelos efeitos positivos que advêm do uso
de feedback correctivo, quer pela multiplicação de oportunidades de
aprendizagem proporcionadas, quer ainda por outros tipos de interacção
que ocorrem, durante ou por causa da avaliação, nos processos de
ensino e aprendizagem.  

A escolha dos métodos e instrumentos de avaliação depende de vários
factores: das finalidades e objectivos pretendidos, do que vai ser objecto
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de avaliação, da área disciplinar e nível de escolaridade a que se
aplicam, do tipo de actividade em que o desempenho se manifesta, do
contexto e dos próprios avaliadores. 

Apresenta-se, a título meramente exemplificativo, um conjunto integrado de
actividades de aprendizagem relativas ao tema "a importância da alimen-
tação para o funcionamento equilibrado do organismo" (2º Ciclo), em que
poderão estar implicadas várias áreas: disciplinares (da Língua
Portuguesa à Matemática e às Ciências Físicas e Naturais), não discipli-
nares (Área de Projecto) e "temas transversais", como a educação
alimentar e a utilização das TIC, contribuindo todas elas para o desen-
volvimento de competências gerais e específicas definidas no Currículo. 

A partir do tema seleccionado, propõe-se um conjunto de actividades que
poderão ser motivadoras para os alunos, desde a construção de textos e
questionários sobre os hábitos alimentares, à construção de gráficos e
tabelas de frequência que organizem os dados recolhidos, à discussão e
debate sobre a influência da publicidade nos hábitos de consumo que se
relacionam com a alimentação e a saúde, à elaboração de um folheto que
explique em que consiste uma alimentação equilibrada e quais as suas
vantagens, à tomada de consciência dos seus benefícios e ao desen-
volvimento de atitudes responsáveis e solidárias para com os outros.
Indicam-se também os métodos de avaliação.

O Quadro nº 1 apresenta uma forma possível, entre outras, de articular o
desenvolvimento de competências com a realização de um conjunto de
actividades e a sua avaliação através de métodos diversos. 

291  T Avalia Miolo  23/04/2002 12:25  Page 71



72

Reorganização Curricular do Ensino Básico

Quadro nº 1 
Competências, actividades e métodos de avaliação

Conhecimento de 
vocabulário preciso 

Capacidade de
seleccionar a informação
necessária a um
determinado objectivo

Construir e interpretar
tabelas e gráficos

Compreensão de
determinados conteúdos 

Participar em actividades
de grupo respeitando
as normas e critérios de
actuação definidos

Desenvolver atitudes 
inerentes à protecção da
saúde e bem-estar físico

Experimentar diferentes 
técnicas de criação e
comunicação

– Construção e aplicação
de um pequeno
questionário sobre os
hábitos alimentares 
relativos ao pequeno
almoço;

– Organização das
respostas;

– Discussão/debate 
sobre a influência da
publicidade nos hábitos
de consumo que se 
relacionam com a
alimentação e a saúde;

– Planificação e
realização de um folheto
que explique em que
consiste uma
alimentação equilibrada
e as suas vantagens;

– Proposta de outras 
actividades relacionadas
com a publicidade e o
consumo.

– Questões orais

– Produção escrita
(elaboração das
questões) 

– Observação informal

– Questões orais 

– Construção de tabelas
e gráficos

– Observação estruturada
das intervenções dos
alunos (correcção
linguística, adequação,
clareza, organização de
ideias, ...)

– Produção escrita
(elaboração da
proposta)

– Observação do
funcionamento do
grupo

– Produção de textos 
criativos 

– Discussão em turma

– Produção de cartazes

– Auto-avaliação

Competências Específicas Actividades/ Situações Métodos de avaliação
de aprendizagem
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São várias as classificações dos métodos de avaliação. Wragg (2001),
por exemplo, referindo-se à avaliação no 1º Ciclo, considera que a
generalidade dos professores utiliza uma mistura de métodos de ava-
liação, sendo uns informais e outros formais. Com base nesta classificação
inclui nos primeiros a observação, os testes práticos e as perguntas orais
e correspondente feedback proporcionado ao aluno. Nos segundos inclui
os vários tipos de teste, desde os de diagnóstico aos sumativos e exames. 

O facto de se utilizarem vários critérios para classificar os métodos de
avaliação tem dado origem a uma grande variedade de classificações e
a alguma imprecisão terminológica. Procurando evitá-la e baseando-nos
nas estratégias e processos utilizados pelo aluno, bem como nos seus
desempenhos, propomos a seguinte classificação: 

i) observação das estratégias e processos utilizados (informalmente ou
de forma estruturada); 

ii) testes e outras formas de produção escrita; 

iii) comunicação e questionamento oral; 

iv) trabalhos práticos; 

v) trabalho de campo/projectos. 

Frequentemente utiliza-se mais do que um método para avaliar um deter-
minado tipo de competências (observação e questões orais, para avaliar
competências relativas à leitura, por exemplo), podendo também aconte-
cer que o mesmo método seja utilizado para mais do que um tipo de
competência (utilizar a observação para avaliar a capacidade de
argumentação e a sua adequação aos interlocutores). 

A diversidade dos métodos de avaliação pode suscitar a necessidade de
reunir os trabalhos mais representativos e as evidências das aprendizagens
efectuadas num portfólio do aluno, que funcionará como um organizador
das aprendizagens realizadas, podendo ainda constituir uma forma
pessoal de reflexão (Sá-Chaves, 2001) sobre o percurso efectuado, se o
aluno colaborar na sua  organização. 
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Uma última nota relativamente aos avaliadores. Não é desejável que se
reduza todo o trabalho de avaliação ao professor. Os alunos devem
também colaborar na sua avaliação, aliás como propõem as perspectivas
mais actuais sobre avaliação pedagógica e se encontra previsto no
diploma que regula a sua aplicação no ensino básico. O desenvolvimento
de capacidades metacognitivas, como a auto-avaliação, desde os
primeiros anos da escola, poderá ajudar a preparar as crianças e jovens
para as crescentes exigências da sociedade cognitiva em que vivemos,
dando sentido aos saberes e competências que adquirem e desenvolvem e
que poderão facilitar a continuação da aprendizagem ao longo da vida. 
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Auto-avaliação regulada
Porquê, o quê e como?

Leonor Santos
Universidade de Lisboa

Ao longo dos tempos, o significado atribuído à avaliação tem sido diver-
so. De uma forte associação a uma ideia de medida, vista como um acto
técnico remetido para os peritos, este entendimento tem progressivamente
vindo a deslocar-se para o de avaliação como um acto de comunicação,
de interacção entre pessoas e objectos de avaliação, que ocorre num
dado contexto social e é por ele determinado (Leal, 1992). Como afirma
Hadgi (1997), "o avaliador não é um instrumento de medida, mas o actor
de uma comunicação social" (p. 31). Também as funções da avaliação
têm vindo a ampliar-se. Dirigida sobretudo a uma função social, através
da hierarquização, selecção e certificação do aluno, veio juntar-se uma
função pedagógica, que encara a avaliação como um elemento essencial
no processo de ensino e de aprendizagem. "A avaliação é um elemento
integrante e regulador da prática educativa" (Despacho Normativo,
n.º 30/2001, ponto 2.). É nesta perspectiva de avaliação como acto de
regulação das aprendizagens, em particular, que nos iremos centrar. 

Entendemos por regulação da aprendizagem todo o acto intencional que,
agindo sobre os mecanismos de aprendizagem, contribua directamente
para a progressão e/ou redireccionamento dessa aprendizagem. Ao
falarmos numa acção sobre os mecanismos de aprendizagem, estamos a
considerar o papel central do sujeito, daquele que aprende. Assim, todo
e qualquer acto de regulação tem necessariamente que passar por um
papel activo do aluno. Estamos aqui a assumir as teorias cognitivas da
aprendizagem que apontam que esta actividade implica inevitavelmente a
acção do próprio. Nenhuma intervenção externa age se não for perce-
bida, interpretada e assimilada pelo próprio. Não perdendo de vista este
princípio, é de assinalar que a regulação das aprendizagens poderá advir
de uma multiplicidade de processos, dos quais identificamos: a avaliação
formativa; a co-avaliação entre pares; e a auto-avaliação. 
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A avaliação formativa é um processo de regulação externa ao aluno dado
ser da responsabilidade do professor. Pode ocorrer em momentos
diferentes, como seja, no início de uma tarefa ou de uma situação didác-
tica – regulação proactiva –, ao longo de todo o processo de aprendiza-
gem – regulação interactiva – ou após uma sequência de aprendizagens
mais ou menos longa – regulação retroactiva (Allal, 1986). Embora,
em nosso entender, os três tipos de regulação possam ser adequados e
pertinentes de acordo com o contexto real de ensino, consideramos
que uma intervenção por parte do professor que acompanhe o próprio
processo de aprendizagem, como a regulação interactiva, é potencial-
mente mais promissora porque é uma regulação atempada e se pode
tornar mais significativa para o aluno. A regulação interactiva opera-
cionaliza-se, no geral, através de uma observação e intervenção em
tempo real e em situação. É um acto avaliativo que tem por intenção
intervir sobre a própria aprendizagem. Embora seja reconhecida como
essencial, Perrenoud (1999) designa-a de "regulação por falta". Esta
designação não tem qualquer significado negativo ou desvalorativo do
papel do professor, mas antes pretende enfatizar que devemos caminhar
para a situação em que o aluno tenha de tal modo desenvolvido a sua
auto-avaliação que a intervenção do professor não é mais necessária.
A regulação externa desenvolvida pelo professor deve apenas acontecer
quando as outras vias não funcionam. É um recurso de última instância,
"não é mais do que uma via de recurso alternativa, quando os mecanis-
mos de auto-regulação do aluno estão gripados" (Nunziati, 1990, p. 59).
Para além disso, destaca ainda a dificuldade de desenvolver de uma
forma continuada e sistemática esta tarefa do professor, quando com-
binada com tantas outras a que tem de responder ao longo do trabalho a
realizar na sala de aula.

A co-avaliação entre pares é um outro processo de regulação que oferece
igualmente potencialidades. É um processo simultaneamente externo e
interno ao sujeito. Implica outros, mas envolve igualmente o próprio.
Reconhecendo a interacção social como um recurso fundamental na
construção do conhecimento, é através de situações de comunicação, que
os alunos em interacção são colocados "em situações de confronto, de
troca, de interacção, de decisão, que os forcem a explicar, a justificar, a
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argumentar, expor ideias, dar ou receber informações para tomar
decisões, planear ou dividir o trabalho, obter recursos" (Perrenoud, 1999,
p. 99). Situações que levem os alunos a apoiar os outros e a receber
ajuda dos pares constituem experiências ricas na reestruturação dos seus
próprios conhecimentos, na regulação das suas aprendizagens, e no
desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia. 

A auto-avaliação é o processo por excelência da regulação, dado ser um
processo interno ao próprio sujeito. Nunziati (1990) aponta algumas
razões que destacam a importância deste processo de regulação das
aprendizagens, quando comparado com a regulação externa levada a
cabo pelo professor:

– o itinerário de aprendizagem do aluno, bem como os seus procedi-
mentos não seguem, necessariamente, a lógica da disciplina, nem
tão pouco a do professor, considerado como um perito;

– o dizer do professor não garante a apropriação, por parte do aluno,
dos conhecimentos;

– a ultrapassagem dos erros só pode ser feita por aqueles que o
cometem e não por aqueles que os assinalam, uma vez que as
lógicas de funcionamento são diferentes.

A auto-avaliação é um processo de metacognição, entendido como um
processo mental interno através do qual o próprio toma consciência dos
diferentes momentos e aspectos da sua actividade cognitiva. "É a activi-
dade de autocontrole reflectido das acções e comportamentos do sujeito
que aprende" (Hadji, 1997, p. 95). É um olhar crítico consciente sobre o
que se faz, enquanto se faz. Note-se que a distinção entre o autocontrole
e a metacognição assenta em que a segunda é consciente e reflectida,
enquanto a primeira é uma componente natural da acção, é tácita e
espontânea, sendo parte constituinte das acções complexas que o ser
humano leva a cabo (Nunziati, 1990). Por exemplo, quando um aluno
risca o que fez ou recomeça tudo de novo, está a avaliar etapas intermé-
dias do seu trabalho. 
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Poder-se-á então perguntar como se passa do autocontrole para um
processo de metacognição? Sendo um processo interno àquele que
aprende, caberá algum papel ao professor ou antes, pelo contrário, o
aluno é deixado a si próprio? Decerto que o papel do professor é mais
uma vez central, cabendo-lhe a responsabilidade de construir um conjunto
diversificado de contextos facilitadores para o desenvolvimento da
auto-avaliação, tornando-se o aluno cada vez mais autónomo. É exacta-
mente para reforçar esta posição que entendemos utilizar a designação de
auto-avaliação regulada. 

Embora como acontece em tantos outros campos da educação, não exis-
tam receitas prontas a servir, poderão ser apontadas diversas estratégias
a serem desenvolvidas pelo professor. Passaremos a apresentar, de
seguida, algumas possíveis intervenções para desenvolver a auto-
-avaliação regulada dos alunos.

Abordagem positiva do erro. Para que um qualquer processo de
regulação seja eficaz, ter-se-á de passar, numa primeira fase, pela
compreensão da situação. Ora, uma fonte rica de informação para a
compreensão de uma situação de aprendizagem é o erro. Assim, de uma
função contabilística a que o erro tem sido associado tradicionalmente –
quanto mais erros, maior a sanção – passa-se a atribuir-lhe uma
função informativa. O erro, sendo um fenómeno inerente à apren-
dizagem, representa uma coerência própria de uma dada representação,
isto é, revela uma concepção associada a uma dada representação que
o aluno formou. 

O objectivo é que o aluno seja ele próprio capaz de fazer a sua
auto-correcção, sendo para isso necessário compreender o erro para criar
condições para o ultrapassar (Hadgi, 1997). Quando o próprio consegue
identificar o erro e corrigi-lo, acontece aprendizagem. Cabe ao professor
interpretar o seu significado, formular hipóteses explicativas do raciocínio
do aluno, para o poder orientar. A orientação por parte do professor deve
atender a certos aspectos, como seja, não identificar o erro, nem tão
pouco corrigi-lo, mas sim questionar ou apresentar pistas de orientação da
acção a desenvolver pelo aluno que o leve à identificação e correcção
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do erro. Um feedback, que vá de encontro a estes objectivos, deve ser
descritivo, específico, relevante, periódico e encorajador, imediatamente
utilizável, oral ou escrito, privado ou público, dirigido a um indivíduo ou
grupo de indivíduos (NCTM, 1999). A título exemplificativo apresentam-se
alguns possíveis comentários: "Experimenta para outros valores e analisa
os resultados que obtens. Que conclusões podes tirar?"; "Afirmas que... 
Em que baseias essa afirmação?"; "A estratégia seguida é adequada.
Deves contudo procurar utilizar uma linguagem menos confusa. Por 
exemplo, escreves ...., deverias antes escrever..." 

Questionamento. Se a auto-avaliação passa por um processo consciente
de reflexão sobre o que está a fazer e como se está a fazer, o aluno terá
de desenvolver a capacidade de autoquestionamento. Mais uma vez o
papel do professor poderá ser fundamental. O aluno poderá aprender a
colocar-se autonomamente boas questões se o professor lhas colocar de
forma continuada. Questões como: "O que fizeste?", "Porque tomaste esta
opção?", "Porque pensaste assim?", "Donde te surgiu esta ideia?", "Em que
outras situações é que este processo se poderia aplicar?", "Se quisesses
convencer alguém de que isto é verdade, o que dirias?", poderão
contribuir para, após diversas sessões deste tipo, os alunos passarem
autonomamente a formular estas questões para si mesmos, enquanto
desenvolvem as suas tarefas. 

O questionamento por parte do professor pode ocorrer oralmente na sala
de aula, enquanto os alunos realizam as tarefas propostas e, por escrito,
tomando por base produções realizadas. Estas poderão ser ou não
resultantes de instrumentos formais de avaliação. Em vez de registar juízos
de valor, que pouco ou nada contribuem para a aprendizagem
(por exemplo, "confuso", "excelente", "vago", "não responde ao pedido"), o
professor poderá aproveitar mais uma ocasião para construir contextos
favoráveis ao desenvolvimento de uma postura auto-reflexiva nos
seus alunos (por exemplo, "o que te levou a escolher esta estratégia?",
"porque é que a solução a que chegaste não responde ao problema
inicialmente colocado?"). 
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Explicitação/negociação dos critérios de avaliação. Dado o processo de
metacognição passar pela confrontação entre as acções a desenvolver
numa dada tarefa e os critérios de realização da mesma (Jorro, 2000), a
apropriação dos critérios de avaliação da tarefa é condição necessária
para desenvolver a auto-regulação. Deste modo, uma acção que por
vezes pode ser complexa para o professor, mas contudo indispensável, é
a explicitação dos critérios de avaliação de uma dada tarefa antes do seu
início. Todo o professor tem implicitamente um conjunto de critérios de
avaliação. Só assim ele é capaz de ajuizar da qualidade de um produto
realizado pelo aluno. No entanto, a sua explicitação junto dos alunos
exige uma primeira fase de explicitação para si próprio. Questões como,
"Que aspectos se têm de verificar para que seja um bom trabalho?",
"O que é indispensável que o aluno apresente?", "O que não pode
acontecer?", "Quais são para mim os erros graves?", poderão ajudar o
professor a ir tomando consciência dos seus próprios critérios. Após esta
primeira tarefa, o professor terá de partilhar os critérios que definiu com os
seus alunos, tendo para tal que ter o cuidado de usar uma linguagem
acessível. Esta partilha poderá ser feita a dois níveis: ou de forma
unilateral ("Esta é a listagem de critérios, percebem ou não?"...) ou de
forma bilateral, procurando implicar os alunos no seu aperfeiçoa-
mento/completude ("Há alguns aspectos que não tenham sido considera-
dos, mas que vocês entendam que devam ser incluídos?"...), por outras
palavras, procurando desenvolver um processo de negociação com os
alunos. Este segundo cenário tem a grande vantagem de implicar e
corresponsabilizar os alunos no processo avaliativo, ajudando-os a apro-
priarem-se mais facilmente desses mesmos critérios. 

Esta etapa, embora indispensável, poderá não ser suficiente. Para
garantir a apropriação de critérios por parte dos alunos, outras estratégias
complementares deverão igualmente ser desenvolvidas, como seja, a
apresentação e discussão de trabalhos realizados por alunos em anos
anteriores que sirvam de boas ilustrações do que é, na perspectiva do
professor, um bom ou mau trabalho; a discussão em pares ou em grande
grupo de um produto intermédio realizado pelo aluno ou grupo de alunos;
o comentário do professor, tendo por base o conjunto de critérios definidos
à partida, dos aspectos já conseguidos e daqueles ainda a melhorar. 
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Recurso a instrumentos alternativos de avaliação. Existem certos
instrumentos de avaliação que poderão preferencialmente favorecer o
desenvolvimento da capacidade de auto-avaliação. É, por exemplo, o
caso do portfolio ou dossier do aluno, onde se inclui não a totalidade dos
produtos realizados pelo aluno durante um período de tempo, ano lectivo
ou ciclo, mas sim uma selecção de produtos significativos para o
aluno, significativos do ponto de vista cognitivo ou afectivo, ilustrativos
daquilo que num dado momento já é capaz de fazer, e representativos da
diversidade das tarefas desenvolvidas.

Ao ter de seleccionar quais as produções a incluir no portfólio e ao
elaborar reflexões sobre os significados que estes materiais tiveram para
si, o aluno é confrontado com a necessidade de reflectir sobre o que fez,
o que aprendeu, como progrediu e como perspectiva as suas necessi-
dades futuras (Leal, 1997). Ao longo do processo de construção do
portfolio, oferecer-se-ão múltiplos momentos de interacção professor-aluno,
favorecedores para a compreensão, por parte do aluno, do que é
relevante, do ponto de vista do professor, na aprendizagem. Deste modo,
o aluno irá progressivamente aumentando o seu nível de intervenção e de
responsabilização no processo avaliativo. 

Em síntese, a auto-avaliação regulada é a via primordial para regular
as aprendizagens. A actividade metacognitiva do aluno acontece
quando ele toma consciência dos seus erros e da sua maneira de se
confrontar com os obstáculos. Cabe ao professor construir contextos
favoráveis para que tal aconteça. Como nos diz Perrenoud (1999, p. 96):
"Toda a acção educativa só pode estimular o autodesenvolvimento, a
auto-aprendizagem, a auto-regulação de um sujeito, modificando o seu
meio, entrando em interacção com ele. Não se pode apostar, afinal de
contas, senão na auto-regulação." 
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Despacho Normativo n.º 30/2001
Avaliação das aprendizagens dos Alunos do Ensino Básico  

As principais orientações e disposições relativas à avaliação das aprendizagens no
ensino básico estão consagradas no Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, o
qual remete para Despacho do Ministro da Educação a aprovação de medidas de
desenvolvimento das referidas disposições. O presente Despacho concretiza essa
determinação e substitui o Despacho Normativo 98-A/92, de 20 de Junho, e
demais legislação subsequente sobre a mesma matéria.

As medidas aprovadas pelo presente despacho respeitam os princípios já definidos,
nomeadamente, a consistência entre os processos de avaliação e
as aprendizagens e competências pretendidas, a consequente necessidade de
utilização de modos e instrumentos de avaliação adequados à diversidade de
aprendizagens e à natureza de cada uma delas, bem como aos contextos em que
ocorrem, a atenção especial à evolução do aluno ao longo do ensino básico e a
promoção da confiança social na informação que a escola transmite.

É importante sublinhar que não se pretende introduzir uma ruptura no domínio
da avaliação dos alunos. Por isso mesmo, retomam-se e reforçam-se princípios
já expressos no Despacho Normativo 98-A/92, como a ênfase no carácter
formativo da avaliação e a valorização de uma lógica de ciclo, corrigindo-se os
aspectos do referido despacho que se revelaram complicados e potenciando-se os
seus aspectos mais positivos.

Assim, ao abrigo do n.º 6 do artigo 12º do Decreto-Lei 6/2001, de 18 de Janeiro,
determina-se o seguinte:

I. Enquadramento da Avaliação

Âmbito

1. O presente diploma aplica-se aos alunos dos três ciclos do ensino básico e esta-
belece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das apren-
dizagens, assim como os efeitos dessa avaliação.

Finalidades

2. A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa,
permitindo uma recolha sistemática de informações que, uma vez analisadas,
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apoiam a tomada de decisões adequadas à promoção da qualidade das apren-
dizagens,

3. A avaliação visa:

a. apoiar a processo educativo de modo a sustentar o sucesso de todos os
alunos, permitindo o reajustamento dos projectos currículares de escola e de
turma, nomeadamente, quanto à selecção de metodologias e recursos, em
função das necessidades educativas dos alunos; 

b. certificar as diversas competências adquiridas pelo aluno, no final de cada
ciclo e à saída do ensino básico; 

c. contribuir para melhorar a qualidade do sistema educativo, possibilitando a
tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e promovendo uma maior
confiança social no seu funcionamento.

Objecto

4. A avaliação incide sobre as aprendizagens e competências definidas no
currículo nacional para as diversas áreas e disciplinas, de cada ciclo,
considerando a concretizarão das mesmas no projecto curricular de escola e no
projecto curricular de turma, por ano de escolaridade.

5. As aprendizagens ligadas a componentes do currículo de carácter transversal ou
de natureza instrumental, nomeadamente no âmbito da educação para a
cidadania, da compreensão e expressão em língua portuguesa ou da utilização
das tecnologias de informação e comunicação, constituem objecto de avaliação
em todas as áreas curriculares e disciplinas.

Princípios

6. A avaliação das aprendizagens assenta nos seguintes princípios:

a. Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e com-
petências pretendidas, através da utilização de modos e instrumentos de
avaliação diversificados, de acordo com a natureza das aprendizagens e
dos contextos em que ocorrem; 

b. Primazia da avaliação formativa, com valorização dos processos de
auto-avaliação regulada, e sua articulação com os momentos de avaliação
sumativa; 

c. Valorização da evolução do aluno, nomeadamente, ao longo de cada ciclo;
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d. Transparência do processo de avaliação, nomeadamente através da
clarificação e da explícitação dos critérios adaptados; 

e. Diversificação dos intervenientes no processo de avaliação.

Intervenientes

17. O processo de avaliação é conduzido pelo professor ou equipa de professores
responsáveis pela organização do ensino e da aprendizagem, envolvendo,
também:

a. os alunos, através da sua auto-avaliação; 

b. os encarregados de educação, nos termos definidos na legislação em vigor,
no presente diploma e no regulamento interno da escola; 

c. os técnicas dos serviços especializados de apoio educativo, outros docentes
implicados no processa de aprendizagem dos alunos e os Directores
Regionais de Educação quando tal se justifique. 

18. As formas de participação dos alunos e dos encarregados de educação no
processo de avaliação devem ser estabelecidos no regulamento interno da
escola ou do agrupamento de escolas. 

Dossier Individual do Aluno

19. O percurso escolar do aluno deve ser documentado, de forma sistemática, num
dossier individual que o acompanha ao longo de todo o ensino básico e
proporciona uma visão global do processo de desenvolvimento integral
do aluno, facilitando o acompanhamento e intervenção adequada dos
professores, encarregados de educação e, eventualmente, outras técnicas, no
processo de aprendizagem. 

10. O dossier previsto no número anterior é da responsabilidade do professar
titular de turma, no 1º ciclo, e do director de turma, nos 2º e 3º ciclos,
acompanhando, obrigatoriamente, o aluno sempre que este mude de
estabelecimento de ensino, sendo entregue ao encarregado de educação no
termo do 3º cicio. 

11. No dossier individual do aluno, devem constar: 

a. os elementos fundamentais de identificação do aluno; 

b. os registos de avaliação; 

c. relatórios médicos e/ou de avaliação psicológica, quando existam; 
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d. planos e relatórios de apoio pedagógico, quando existam; 

e. o programa educativo individual, no caso de o aluno estar abrangido pela
modalidade de educação especial; 

f. os registos e produtos mais significativos do trabalho do aluno que
documentem o seu percurso escolar; 

g. uma auto-avaliação do aluno, no final de cada ano, com excepção
dos 1º e 2º anos, de acordo com critérios definidos pelo estabelecimento
de ensino. 

12. Ao dossier individual têm acesso, em termos a definir no regulamento interno
da escola, os professores, os alunos, os encarregados de educação e outros
intervenientes no processo de aprendizagem, devendo ser garantida a
confidencialidade dos dados nele contidos.

II. Processo de Avaliação

Critérios de Avaliação

13. No início do ano lectivo, compete ao conselho pedagógico da escola ou agru-
pamento de escolas. de acordo com as orientações do currículo nacional,
definir os critérios de avaliação para cada ciclo e ano de esco-
laridade, sob proposta, no 1º ciclo, dos conselhos de docentes e, nos
2º e 3º ciclos, dos departamentos curriculares e coordenadores de ciclo. 

14. Os critérios de avaliação mencionados no número anterior constituem
referências comuns, no interior de cada escola, sendo operacionalizados pelo
professor titular da turma, no 1º cicio, e pelo conselho de turma, nos
2º e 3º ciclos, no âmbito do respectivo projecto curricular de turma. 

15. O órgão de direcção executiva da escola deve garantir a divulgação dos
critérios referidos nos números anteriores junto dos diversos intervenientes,
nomeadamente alunos e encarregados de educação.

Avaliação Formativa

16. A avaliação formativa é a principal modalidade de avaliação do ensino
básico, assume carácter contínuo e sistemático e visa a regulação do ensino e
da aprendizagem, recorrendo a uma variedade de instrumentos de recolha de
informação, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos
contextos em que ocorrem. 
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17. A avaliação formativa inclui uma vertente de diagnóstico tendo em vista a elab-
oração e adequação do projecto curricular de turma e conduzindo à adopção
de estratégias de diferenciação pedagógica. 

18. A avaliação formativa fornece, ao professor, ao aluno, ao encarregado
de educação e aos restantes intervenientes, informação sobre o desen-
volvimento das aprendizagens e competências, de modo a permitir rever e
melhorar os processos de trabalho. 

19. A avaliação formativa é da responsabilidade de cada professor, em diálogo
com os alunos e em colaboração com os outros professores, designadamente
no âmbito dos órgãos colectivos que concebem e gerem o respectivo projecto
curricular e, ainda, sempre que necessário, com os serviços especializados de
apoio educativo e os encarregados de educação, devendo recorrer, quando
tal se justifique, a registos estruturados. 

20. Compete ao órgão de direcção executiva, sob proposta do professor titular, no
1º cicio, e do director de turma, nos restantes ciclos, a partir dos dados da
avaliação formativa, mobilizar e coordenar os recursos educativos
existentes no estabelecimento de ensino com vista a desencadear respostas
adequadas às necessidades dos alunos. 

21. Compete ao conselho pedagógico apoiar e acompanhar o processo definido
no número anterior.

Avaliação Sumativa

22. A avaliação sumativa consiste na formulação de uma síntese das informações
recolhidas sobre o desenvolvimento das aprendizagens e competências
definidas para cada área curricular e disciplina, no quadro do projecto
curricular de turma respectivo, dando uma atenção especial à evolução do con-
junto dessas aprendizagens e competências. 

23. A avaliação sumativa ocorre no final de cada período lectivo, de cada ano
lectivo e de cada ciclo. 

24. A avaliação sumativa é da responsabilidade do professor titular da turma e dos
respectivos conselhos de docentes, no 1º ciclo, e dos professores que integram
o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, reunindo, para o efeito, no final de
cada período. 

25. Sempre que se realiza uma avaliação sumativa, compete ao professor titular,
no 1º cicio, em articulação com os competentes conselhos de docentes, e ao
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conselho de turma, nos restantes ciclos, reanalisar o projecto curricular de
turma, com vista à introdução de eventuais reajustamentos ou apresentação de
propostas para o ano lectivo seguinte. 

26. Compete ao professor titular de turma, no 1º ciclo, e ao director de turma. nos
2º e 3º ciclos. coordenar o processo de tomada de decisões relativas à
avaliação sumativa e garantir tanto a sua natureza globalizante como o
respeito pelos critérios de avaliação referidos nos números 13 e 14 do
presente despacho. 

27. No 1º ciclo, a informação resultante da avaliação sumativa expressa-se de
forma descritiva em todas as áreas curriculares. 

28. Nos 2º e 3º ciclos, a informação resultante da avaliação sumativa: 

a. conduz à atribuição de uma classificação, numa escala de níveis de 1 a 5,
em todas as disciplinas, a qual pode ser acompanhada, sempre que se
considere relevante, de uma apreciação descritiva sobre a evolução do aluno; 

b. expressa-se de forma descritiva nas áreas curriculares não disciplinares,
conduzindo, também, à atribuição de uma menção qualitativa
(não satisfaz. satisfaz, satisfaz bem) no caso da Área de Projecto.

29. Nas áreas curriculares não disciplinares, a avaliação sumativa utiliza
elementos provenientes das diversas disciplinas e áreas curriculares.

30. No primeiro período dos 5º e 7º anos de escolaridade, a avaliação
sumativa poderá, de acordo com decisão do conselho pedagógico, não
conduzir à atribuição de classificações ou menções, assumindo a sua
expressão apenas carácter descritivo. 

31. A avaliação sumativa, no final do 9º ano de escolaridade, inclui, ainda, a reali-
zação de uma ou mais provas globais ou de um trabalho final incidindo sobre as
aprendizagens e competências previstas para o final do ensino básico. 

32. As provas globais referidas no número anterior deverão progressivamente
evoluir para provas que incidam sobre aprendizagens e competências
desenvolvidas no âmbito de várias áreas curriculares e disciplinas. 

33. Compete ao conselho pedagógico, sob proposta do conselho de turma,
aprovar a modalidade e a matriz das provas ou trabalho, bem como as datas
e os prazos da sua realização. 

34. A classificação a atribuir em cada uma das disciplinas, no final do 9º ano,
integrará, com uma ponderação de 25%, a classificação obtida pelo
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aluno na prova global, se esta incidir apenas sobre essa disciplina, ou na
componente da prova global ou do trabalho final relativa a essa disciplina, se
incidir sobre várias.

III. Efeitos da Avaliação Sumativa

Progressão e Retenção

35. A avaliação sumativa, realizada no final de cada ciclo, dá origem a uma
tomada de decisão sobre a progressão ou retenção do aluno, expressa através
das menções, respectivamente, de Aprovado(a) ou Não aprovado(a).

36. A decisão de progressão do aluno ao ano de escolaridade seguinte é uma
decisão pedagógica e deverá ser tomada sempre que o professor titular
de turma, ouvidos os competentes conselhos de docentes, no 1º ciclo, ou o
conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, considerem: 

a. nos anos terminais de ciclo, que o aluno desenvolveu as competências
necessárias para prosseguir com sucesso os seus estudos no ciclo ou nível
de escolaridade subsequente; 

b. nos anos não terminais de ciclo, que as competências demonstradas pelo
aluno permitem o desenvolvimento das competências essenciais definidas
para o final do respectivo ciclo.

37. No 1º ano de escolaridade não há lugar a retenção. 

38. Um aluno retido no 2º ou 3º ano de escolaridade deverá integrar até ao final
do ciclo a turma a que já pertencia, salvo se houver decisão em contrário do
competente conselho de docentes ou do conselho pedagógico da escola ou
do agrupamento de escolas, de acordo com o previsto no regulamento
interno da escola, sob proposta fundamentada do professor titular de turma e
ouvido, sempre que possível, o professor da eventual nova turma. 

39. No final dos 2º e 3º ciclos, a decisão de progressão de um aluno que não
desenvolveu as competências essenciais a língua portuguesa e a outra
disciplina ou a mais de duas outras disciplinas, incluindo nestas as
competências previstas no plano curricular de turma para a área de projecto,
deve ser tomada por unanimidade. 

40. Caso a decisão referida no número anterior não seja tomada por unanimidade,
deverá proceder-se a nova reunião do conselho de turma, na presença do
respectivo coordenador dos directores de turma, na qual a decisão de
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progressão, devidamente fundamentada, deve ser tomada por dois terços dos
professores que integram a conselho de turma. 

41. A disciplina de Educação Moral e Religiosa não é considerada para efeitos de
progressão dos alunos. 

42. Nos 2º e 3º ciclos, tanto em anos terminais de ciclo como em anos não
terminais, a retenção pode traduzir-se: 

a. na repetição de todas as áreas e disciplinas do ano em que o aluno ficou
retido; 

b. na repetição das áreas não disciplinares do ano em que o aluno ficou
retido e das disciplinas em que não desenvolveu as competências
essenciais, desde que a escola assegure a sua participação em
actividades de enriquecimento nas restantes disciplinas. 

43. Em situações de retenção, compete ao professor titular de turma, no 1º ciclo, e
ao conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, elaborar um relatório analítico que
identifique as aprendizagens não realizadas pelo aluno, as quais devem ser
tomadas em consideração na elaboração do projecto curricular da turma em
que o referido aluno venha a ser integrado no ano lectivo subsequente. 

44. Na tomada de decisão acerca de uma segunda retenção no mesmo ciclo deve
ser envolvido o competente conselho de docentes ou o conselho pedagógica
e ouvido o encarregado de educação do aluno, em termos a definir no
regulamento interno. 

45. Os alunos que atingiram a idade limite da escolaridade obrigatória sem
completarem o 9º ano de escolaridade podem candidatar-se à obtenção do
diploma de ensino básico. mediante a realização de exames nacionais na
qualidade de autopropostos.

Reapreciação dos Resultados da Avaliação

46. As decisões decorrentes da avaliação de um aluno no 3º período de um ano
lectivo podem ser objecto de um pedido de reapreciação, devidamente
fundamentado, dirigido pelo respectivo encarregado de educação ao órgão
de direcção executiva do estabelecimento de ensino, no prazo de 3 dias úteis
a contar da data de entrega das fichas de avaliação no 1º cicio ou da
afixação das pautas nos 2º e 3º ciclos. 

47. O professor titular, no 1º ciclo, em articulação com o competente conselho de
docentes. ou o conselho de turma, nos 2º e 3º ciclos, procede, no prazo de
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5 dias úteis após a recepção do pedido de reapreciação, à análise do
mesmo, com base em todos os documentos relevantes para o efeito, e toma
uma decisão que pode confirmar ou modificar a avaliação inicial. 

48. A decisão referida no número anterior deve, no prazo de 5 dias úteis, ser
submetida à ratificação do conselho pedagógico da escola ou agrupamento
de escolas. 

49. Da decisão tomada nos termos dos números anteriores, que se constitui como
definitiva. o órgão de direcção executiva da escola ou agrupamento de
escolas notifica o encarregado de educação através de carta registada com
aviso de recepção, no prazo de 5 dias úteis. 

50. O encarregado de educação poderá ainda, se assim o entender, no prazo de
5 dias úteis após a data de recepção da resposta, interpor recurso hierárquico
para a Director Regional de Educação, quando o mesmo for baseado em vício
existente no processo. 

IV. Condições Especiais de Avaliação

Casos especiais de progressão

51. Um aluno que revele capacidades de aprendizagem excepcionais e um
adequado grau de maturidade. a par do desenvolvimento das competências
previstas para o ciclo que frequenta, poderá progredir mais rapidamente no
ensino básico, beneficiando de uma das seguintes hipóteses ou de ambas: 

a. concluir o 1º ciclo com 9 anos de idade. completados até 31 de Dezembro
do ano respectivo, podendo para isso completar o 1º ciclo em três anos. 

b. transitar de ano de escolaridade antes do final do ano lectivo. uma única
vez, ao longo dos 2º e 3º ciclos.

52. Qualquer das possibilidades enunciadas no número anterior só pode ser
accionada se houver, para o efeito. pareceres concordantes do encarregado de
educação do aluno e, consoante o ciclo e tipo de estabelecimento de ensino, dos
serviços especializados de apoio educativo ou psicólogo e do conselho
pedagógico sob proposta do professor titular ou do conselho de turma. 

53. Um aluno retido, no 2º ou 3º ano de escolaridade, que demonstre ter
realizado as aprendizagens necessárias para o desenvolvimento das
competências essenciais definidas para o final do ciclo, poderá concluir o
1º ciclo nos quatro anos previstos para a sua duração, através de uma
progressão mais rápida, nos anos lectivos subsequentes à retenção. 
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Alunos abrangidos pela modalidade
de educação especial

54. Os alunos abrangidos pela modalidade de educação especial serão
avaliados, salvo o disposto no número seguinte, de acordo com o regime de
avaliação definido no presente diploma. 

55. Os alunos que tenham, no seu programa educativo individual, devidamente
explicitadas e fundamentadas, condições de avaliação próprias, decorrentes
da aplicação da medida educativa adicional "alterações curriculares
específicas", serão avaliados nos termos definidos no referido programa. 

56. O programa educativo individual dos alunos que se encontram na situação
referida no número anterior constitui a referência de base para a tomada
de decisão relativa à sua progressão ou retenção num ano ou ciclo de
escolaridade, bem como para a tomada de decisão relativa à atribuição do
diploma de ensino básico.

V. Disposição Final

57. De acordo com a calendarização prevista no artigo 20º do Decreto-Lei
n.º 6/2001, de 18 de Janeiro, são revogados os seguintes diplomas:

a. Despacho Normativo n.º 98-A/92, de 20 de Junho;

b. Despacho Normativo n.º 644-A/94, de 15 de Setembro;

c. Despacho n.º 178-A/ME/93, de 30 de Julho;

d. Despacho n.º 13/SEEI/96, de 11 de Abril;

e. Despacho n.º 36-A/SEEI/96, de 5 de Setembro;

f.  Despacho n.º 16935/99, de 30 de Agosto. 

22 de Junho de 2001

A Secretária de Estado da Educação

Ana Benavente
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