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1. 
Respondentes
(194)
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2. Papel
do aluno
na sala
de aula

33,00%

41,00%

26,30%

Papel central e participativo Espetador ativo Espetador passivo



3. 
Envolvimento
dos alunos na
avaliação

Cerca de metade dos 
alunos gostaria de se 
envolver na construção
de rubricas de 
avaliação



4. 
Processos
de Ensino 
e 
aprendiza
gem

77% dos alunos reconhecem
que os professores esclarecem
resultados, informam sobre as 
aprendizagens realizadas e 
sugerem estratégias de 
melhoria. 



5.Diversifica
ção dos  
processos
de recolha
de 
Informação

94,30%

5,70%

Sim Não



6. 
Processos
de recolha
de 
Informação

81% privilegiam o teste 
(processo clássico).

Também consideram eficazes o 
trabalho de grupo, o trabalho
de pares,  apresentações e 
trabalho de projeto.



7. 
Feedback

16,50%

18,00%

65,50%

Oral Escrita Oral e escrito



7. 
Feedback

Mais de 95% dos alunos 
consideram o feedback 
motivador e orientador das 
aprendizagens.

42% dos alunos dão
importância ao feedback no 
final da aula.



8. 
Avaliação
formativa/
sumativa

Mais de 95% dos alunos
reconhecem a importância
dos dois tipos de avaliação. 

82% dos alunos reconhecem
que ambas são frequentes. 



9. Autovaliação
(AA) 
e 
Heteroavaliação
(HA)

57% ainda estão ligados ao
paradigma clássico de associá-
las apenas ao final de período. 

29% dos alunos gostaria de 
realizar a AA e a HA no final de 
cada aula.



10. 
Implicações
positivas

Mais variedade de avaliação          Maior aprendizagem

Autoavaliação mais frequente          Melhor conhecimento  

Avaliação formativa         ajuda a estudar mais e melhor 

Ajuda os professores a perceberem as opiniões dos alunos e 
a melhorarem.

Mais orientação           Mais aprendizagem

Maior autorregulação



11. 
Conclusões

88% dos alunos reconhecem que a implementação 
do projeto é importante.

Reconhecem que a diversificação dos Processos de 
Recolha de Informação  é importante na avaliação 
das suas aprendizagens.

Reconhecem que o feedback e a autoavaliação 
também são importantes para a melhoria das suas  
aprendizagens. 



Professores

58,00%
42,00%

Respondentes Não respondentes

1. N.º de inquiridos (45)



2. Adesão dos Departamentos Curriculares

26,90%

7,70%

23,10%

26,90%

15,40%

DMCE DCSH D1.ºCICLO DLING DEXP



3. 
Processos
de recolha
de 
Informação

Os docentes continuam a realizar observação
informal, questionamento,  trabalho individual e  
teste. 

Verifica-se uma significativa diversificação destes
processos (23), indiciando boas práticas nos
docentes do AEIDP.

Os professores já recorrem mais ao digital na 
realização de testes, produção de textos, trabalho 
individual, trabalho de grupo, trabalho de projeto, 
apresentações e na autoavaliação.



4. 
Avaliação
formativa

42% dos docentes aplicaram a avaliação formativa em 
todas as aulas, exceto nas aulas onde realizaram 
avaliação sumativa.

30% dos docentes ainda realizam avaliação formativa 
com pré-aviso.

Mais de 92% dos docentes consideraram que tem um 
papel orientador das aprendizagens e é utilizada como 
ponto da situação das aprendizagens.



5. 
Feedback 
na
Avaliação
formativa

77% preferem a combinação oral/ escrito, embora haja 
uma preferência pela forma oral.

58% consideram mais eficaz o feedback oral/escrito.

77% dão feedback no final de cada tarefa. 

39% dão feedback no final da aula.

27% dão feedback no intervalo de 1 a 3 dias.

Atividade de rotina  importante para regular o processo de avaliação pedagógica.



6. 
Avaliação
sumativa

77% aplica 1 a 5 momentos.



7. 
Feedback 
na
Avaliação
sumativa

54% dão feedback no final de cada tarefa. 

23% dão feedback no final da aula. 

23% dão feedback no intervalo de 1 a 3 
dias.

27% dão feedback no intervalo de 3 a 5 
dias.



8. 
Autoavaliação

73% dos docentes promovem a autoavaliação 
no  final do período 

( paradigma clássico).

58% já promove também no final da tarefa.

19,2% já promove no final da aula ( indiciando 
mudança de paradigma).



9. 
Implicações
positivas

Maior ênfase às práticas avaliativas e não apenas aos 
resultados finais.

Valorização da avaliação formativa como reguladora das 
aprendizagens.

Maior consciencialização da mudança/reformulação das 
práticas letivas.

Aluno no papel central da aprendizagem para uma 
aquisição eficaz de competências.

Melhores resultados na avaliação sumativa, em função da 
diversificação dos processos de recolha de informação.



9. 
Implicações
positivas

Feedback mais frequente - processo orientador dos alunos  
conduzindo a uma melhoria das aprendizagens.

Desenvolvimento da capacidade reflexiva dos alunos.

Envolvimento dos alunos na avaliação que reconhecem que 
avaliar não é apenas classificar.

Questionamento sobre as práticas.

Aluno participante ativo na sua aprendizagem e na 
sua avaliação.



10. 
Constrangi-
mentos

Desvalorização da avaliação formativa e  pouca 
valorização do feedback por parte de alguns alunos e 
Encarregados de Educação.

Falta de tempo para dar feedback sistemático aos alunos.

Falta de tempo no horário de trabalho   para elaboração 
de processos de recolha diversificados e inovadores.

Incumprimento de alguns alunos nas várias etapas da 
avaliação, valorizando excessivamente os testes em 
detrimento de outros processos de recolha.



11. 
Conclusões

77% dos professores numa escala 1 a 10 classificaram 
o Projeto AMAM, no grau de 7 a 10, como 
importante, verificando-se uma melhoria.

O Agrupamento está a seguir boas práticas 
pedagógicas, implementando variados processos de 
recolha de informação em detrimento dos 
tradicionais instrumentos de avaliação, no âmbito de 
uma melhor avaliação pedagógica.



11. 
Conclusões

A generalidade dos docentes valoriza a avaliação formativa 
e reconhece o feedback como uma atividade de rotina e 
importante para regular todo o processo de avaliação 
pedagógica.  

Quanto à frequência de autoavaliação, notamos uma 
melhoria, uma vez que uma grande % de docentes já  a 
aplicam no final da aula ou de cada tarefa, contribuindo 
para a capacidade autorreflexiva dos alunos.

Pouca adesão dos Encarregados de Educação nas reuniões 
de esclarecimento sobre o Projeto.



12. 
Sugestões

Maior articulação horizontal e vertical.

Criação de grupos de reflexão.

Realização de 2 monitorizações anuais do projeto.
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