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Nota prévia 

 

 O processo de avaliação pedagógica é complexo e requer uma atenção muito especial por 

parte da escola, no seu todo, e dos docentes, em particular; a avaliação deve estar ao serviço 

de uma escola inclusiva – contribuindo decisivamente para a aquisição de conhecimentos e 

o desenvolvimento de capacidades e atitudes no âmbito das áreas de competências inscritas 

no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória – e constituir um processo 

participado, rigoroso, reflexivo e promotor de aprendizagens significativas para todos os 

alunos. 

 

 As propostas de avaliação devem ser rigorosamente ponderadas e fundamentadas perante o 

conselho de turma, competindo ao diretor, responsável pela ratificação das pautas, assegurar 

a sua conformidade. Em eventuais situações de concentração de propostas de classificações 

muito elevadas, em determinadas disciplinas, reitera-se a responsabilidade do conselho de 

turma e do diretor em todo o processo. 

 

As sínteses que seguidamente se apresentam contemplam os aspetos a destacar pela positiva e os 
aspetos a melhorar, resultantes da triangulação da informação recolhida durante a intervenção 
na escola. 

 

I - Organização da escola para a avaliação em ensino a distância 
 
Aspetos a destacar pela positiva  
 

- Divulgação do plano de E@D, junto dos alunos e professores, bem como da informação relativa 

à transição para as aulas presenciais no ensino secundário, por parte do diretor, através de 

vídeoconferências, favorecendo o envolvimento da comunidade escolar na discussão e no balanço 

intermédio da implementação destas medidas. 

 

- Enfoque das orientações do conselho pedagógico no caráter eminentemente formativo da 

avaliação pedagógica, no âmbito das adaptações necessárias ao desenvolvimento do currículo em 

ensino a distância. 

 

Aspetos a melhorar 

 

- Implementação de procedimentos de monitorização do plano E@D, com envolvimento de todos 

os participantes, tendo em vista a recolha de dados significativos sobre os efeitos do plano, em 

termos do processo e dos resultados obtidos e identificação de eventuais fragilidades do mesmo. 

 

 

II - Operacionalização da avaliação  
 

Aspetos a destacar pela positiva  
 
- Implementação de uma avaliação das aprendizagens com caraterísticas eminentemente 

formativas incluindo o recurso a diversificados instrumentos de recolha de informação e a 

procedimentos de feedback aos alunos, para a regulação das suas aprendizagens, globalmente 

consolidados, pela utilização de diferentes meios digitais de comunicação e de registo. 
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- Ação dos professores na adaptação do planeamento e execução das atividades letivas ao regime 

não presencial, tendo em conta as caraterísticas específicas das aprendizagens a trabalhar e os 

meios técnicos acessíveis aos alunos, no quadro geral das orientações definidas pelo conselho 

pedagógico e da autonomia atribuída aos departamentos curriculares. 

 

Aspetos a melhorar 

 

- Sistematização da participação dos alunos no processo de avaliação das aprendizagens através 

de procedimentos de auto e heteroavaliação, enquanto elemento essencial no processo de 

autoregulação das aprendizagens. 

 

- Formulação de critérios de avaliação, que contemplem a atribuição de ponderações que reflitam 

o peso relativo que cada domínio/tema assume nas aprendizagens essenciais. 

  

 

 

 

Outros aspetos relevantes  

 

- O processo de avaliação das aprendizagens desenvolvido no âmbito do plano E@D, orientado 

por uma clara intenção formativa, potencia oportunidades de formação em exercício que 

capacitem os professores no domínio da avaliação pedagógica como forma de reforçar e 

consolidar a experiência adquirida neste domínio. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Inspetor: José Alberto Marinho Ferreira Lebre 
 

 
 
 

A Chefe da Equipa Multidisciplinar da Área Territorial do Centro 
 


		2020-06-17T00:55:46+0100
	CRISTINA ISABEL C. LEMOS




