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Projeto de Intervenção do Agrupamento 

 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito da Implementação do Projeto de Intervenção do Agrupamento de Escolas de Búzio, 

a Equipa de Autoavaliação elaborou um inquérito com recurso ao Google Forms, cujo objetivo 

foi conhecer as perceções e as práticas de avaliação pedagógica implementadas pelos docentes 

do agrupamento, bem como o impacto das novas dinâmicas nas aprendizagens. 

O inquérito foi disponibilizado, no final do 3º período, a todo o pessoal docente do 

agrupamento, exceto aos professores do ensino Pré-escolar, tendo sido respondido por 125 

docentes, dos vários níveis de ensino/grupos de recrutamento. Como tal, num universo de 251 

professores, recolheu-se a opinião de quase metade (49,8%) desse total. 

De seguida, apresentam-se os resultados estatísticos para cada item através de gráfico com uma 

pequena descrição.  

Responderam docentes de todos os grupos disciplinares com exceção do grupo de recrutamento 

100, pelo motivo já mencionado. As percentagens de resposta muito elevadas ou muito 

reduzidas que constam no gráfico estão, geralmente, associadas à pequena dimensão do grupo 

disciplinar. 
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O gráfico seguinte refere-se aos ciclos de ensino que os docentes que reponderam ao formulário 

lecionaram durante este ano letivo. 

 

 

Na primeira questão, que pretendeu aferir qual o conhecimento que os docentes tinham 

relativamente ao Projeto de Intervenção do Agrupamento (concebido no âmbito do projeto 

MAIA), constatou-se que uma grande parte (86%) dos inquiridos responderam que conhecem o 

referido plano na generalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico seguinte, podemos constatar que cerca de um terço dos docentes do agrupamento 

já fez formação em avaliação pedagógica. 
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Seguiram-se questões que visavam identificar as perceções dos professores sobre qual o 

conceito que possuem de avaliação formativa e quais as funções que lhe estão associadas. 

Legenda: 

6.A - Está integrada nos métodos de ensino e de aprendizagem. 

6.B - Fornece informações para o professor que visam (re)orientar, melhorar e apoiar. 

6.C - Fornece informações que se destinam a classificar as aprendizagens realizadas. 

6.D - Tem impacto significativo na melhoria da aprendizagem dos alunos. 

6.E - Fornece informações ao aluno que lhe permitem melhorar os processos de aprendizagem. 

6.F - Envolve os alunos no seu processo de aprendizagem, sendo esta mais interativa. 

6.G - Fornece um feedback contínuo. 

Os resultados demonstram, claramente, que a maioria dos professores respondentes 

concordam/concordam totalmente que a avaliação formativa está integrada no processo de 

ensino e aprendizagem e que fornece informações que permitem ao professor (re)orientar, 

melhorar e apoiar todo processo. Há menos uniformidade relativamente ao facto da avaliação 

formativa fornecer informações que se destinam a classificar as aprendizagens realizadas, sendo 

que 10 % discorda totalmente desta afirmação, o que evidencia que vários professores têm 

perceção de que essa não é uma das funções da avaliação formativa. 

Nas quatro últimas afirmações, a grande maioria dos inquiridos concorda que este tipo de 

avaliação envolve os alunos, tem impacto significativo na melhoria das suas aprendizagens e 

fornece um feedback contínuo. 
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A secção seguinte destinou-se a identificar as práticas de avaliação formativa implementadas 

pelos professores e a frequência da sua utilização. 

 

 

Legenda: 

7.A - Informar os alunos sobre os objetivos da avaliação antes da realização das tarefas. 

7.B - Construir com os alunos os critérios de avaliação de uma determinada tarefa. 

7.C - Propor atividades diferenciadas aos alunos de acordo com os seus resultados nas avaliações. 

7.D - Avaliar as aprendizagens dos alunos, tendo por referência descritores de níveis de desempenho. 

7.E - Promover a autoavaliação dos alunos facultando uma grelha de descritores de níveis de desempenho. 

7.F - Informar, individualmente, os alunos sobre o que devem fazer para melhorar o seu desempenho.  

7.G - Promover momentos em que o aluno analisa a evolução do seu próprio desempenho. 

 

Os resultados indicam que os professores têm como prática frequente informar os alunos sobre 

os objetivos a alcançar antes da realização das tarefas (83% respondem sempre ou muitas 

vezes). Contudo, apenas algumas vezes (46%) ou raramente (28%) constroem com os alunos os 

critérios de avaliação de uma determinada tarefa. Por sua vez, 63% dos docentes refere que 

propõe atividades diferenciadas aos alunos, sempre ou muitas vezes, de acordo com os 

resultados nas avaliações. 

A avaliação das aprendizagens tendo por referência descritores de níveis de desempenho é feita 

regularmente (69% respondem sempre ou muitas vezes). A promoção de momentos de 

autoavaliação dos alunos por referência aos descritores de níveis de desempenho é feita por 

cerca de metade dos inquiridos (46%). 

Os resultados obtidos apoiam a existência de feedback com informação individual aos alunos, 

sobre o que devem fazer para melhorar o seu desempenho, sendo que tal acontece sempre ou 

muitas vezes (76%). 

Cerca de metade (49%) dos inquiridos responderam que sempre ou muitas vezes promovem 

momentos em que o aluno analisa o seu próprio desempenho. Contudo, ainda se verifica uma 

percentagem significativa de professores - 44% - que refere que só algumas vezes existe esse 

momento de análise da evolução do desempenho pelos próprios alunos.  
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O gráfico seguinte evidencia os processos de recolha de informação utilizados, 

independentemente do número de vezes que são mobilizados. 

 

Os dados obtidos indicam que os processos de recolha de informação mais frequentemente 

utilizados pelos professores são a autoavaliação dos alunos (86%), testes (85%), grelhas de 

observação do trabalho em sala de aula (78%), resolução de problemas (77%) e questões de aula 

(75%). 

Relativamente à elevada percentagem que se verifica no âmbito da autoavaliação dos alunos 

fica por saber se o entendimento dos respondentes se refere à tradicional folha de autoavaliação 

distribuída no último dia de aulas de cada período ou se refere a um processo sistemático de 

recolha de informação sobre o desempenho dos alunos. 

Os relatórios (10%), portefólio (10%), entrevistas informais (12%) e a conceção e produção de 

objetos (20%) são os processos menos utilizados. A percentagem baixa poderá ser justificada 

pelo tipo de disciplinas, principalmente os relatórios, que continuam muito associados às 

atividades experimentais e não a atividades como descrição de uma visita, ou descrição de um 

trabalho de grupo ou de projeto. Já a conceção e produção de objetos está mais associada a 

disciplinas de caráter prático. 
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O fornecimento de feedback constante e relevante assume-se como uma das práticas 

fundamentais da avaliação pedagógica, razão pela qual se incluiu no formulário a questão “Com 

que frequência utiliza as estratégias indicadas para atribuir feedback aos alunos sobre a 

aprendizagem”. 

 

Legenda: 

9.A - Fornece feedback, oral, para a turma, sem identificar os alunos. 
9.B - Esclarece, em conjunto com o aluno, as incorreções. 

9.C - Regista, previamente, no processo de recolha de informação, caso o permita (como um quiz), a explicação da resposta correta. 

9.D - Atribui classificações nas atividades formativas que propõe 

9.E - Orienta o aluno no sentido do mesmo perceber autonomamente as incorreções. 

9.F - Recorre a comentários como “Muito bem!”; “Deves estudar mais.";... 

9.G - Recorre a rubricas. 

9.H - Identifica as incorreções a cada aluno e indica a forma correta de responder. 

9.I - Identifica as incorreções a cada aluno e indica trabalhos complementares para o aluno recuperar. 

9.J - Fornece os critérios de correção aos alunos e promove a autocorreção. 

9.K - Fornece os critérios de correção aos alunos e promove a heterocorreção. 

 

Os procedimentos mais frequentes são: esclarecer, em conjunto com o aluno, as incorreções 

(78%); orientar o aluno no sentido do mesmo perceber autonomamente as incorreções (76%); 

recorrer a comentários como “Muito bem”, “Deves estudar mais”; (76%) identificar as 

incorreções a cada a aluno e indicar a forma correta de responder (74%); fornecer feedback, 

oral, para a turma, sem identificar os alunos (73%). 

As respostas indicam que o feedback é transmitido recorrendo a diferentes estratégias, embora 

se perceba que nem sempre ele será o mais relevante, já que três quartos dos professores 

recorrem a comentários “Muito bem”, “Deves estudar mais”, que, efetivamente, não se 

constituem como uma mais-valia. 
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O resultado do gráfico abaixo, referente ao “Impacto da implementação da avaliação formativa 
no processo de ensino/aprendizagem/avaliação”, deixa perceber que estamos ainda perante 
um processo em desenvolvimento, mas cujas dinâmicas se começam a fazer sentir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na questão seguinte, relativa aos obstáculos à implementação da avaliação formativa, 

pretendeu-se conhecer a razão pela qual os professores, apesar de reconhecerem teoricamente 

as vantagens da implementação da avaliação formativa na melhoria das aprendizagens, não a 

aplicam com a frequência desejável. Foram indicadas, como quatro possíveis causas, a falta de 

tempo, o reduzido empenho dos alunos, a necessidade de formação dos professores e o número 

de alunos.  

 
Legenda: 

 

11.A - O aumento do tempo dedicado à avaliação limita o cumprimento da planificação. 

11.B - Falta de empenho dos alunos nas atividades que não forem classificadas. 

11.C - Os professores sentem necessidade de mais formação para diversificar práticas de avaliação formativa. 

11.D - O número de alunos por turma dificulta a implementação de algumas estratégias de avaliação formativa. 

 

Os resultados mostram que a maioria dos professores considera que a avaliação formativa 

condiciona o tempo previsto para o cumprimento do previsto nas planificações de grupo. Este 

facto leva-nos a crer que não há ainda a perceção de que o enfoque deverá recair cada vez mais 
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nas aprendizagens essenciais e nos princípios, valores e áreas de competências previstas no 

PASEO. 

A ideia de que os alunos não se empenham quando a avaliação não gera classificação é 

sustentada pela maioria dos professores, dado que apenas 28% pensa de forma oposta. 

O número de alunos por turma aparece como fator determinante impeditivo da implementação 

da avaliação formativa, uma vez que é o obstáculo identificado pelo maior número de docentes. 

Em relação à necessidade de formação no âmbito da avaliação formativa, as opiniões dividem-

se, sendo que 50% dos inquiridos refere a falta da mesma como um dos obstáculos à 

implementação da avaliação formativa. 

 

Quanto às sugestões que os docentes elencaram que visem potenciar a avaliação formativa, a 

constituição de turmas com um menor número de alunos foi o aspeto mais vezes elencado 

reforçando assim o que se pode visualizar no gráfico anterior. Destacam-se, ainda, outras 

sugestões que se transcrevem na íntegra: 

 

- Pedir aos alunos para realizarem grelhas onde possam colocar os itens que acertaram 

e os que não realizaram. 

- Apostar na formação, nomeadamente sobre o DUA (Desenho Universal de 

Aprendizagem). 

- No final da aula solicitar aos alunos um breve resumo sobre o que aprendeu na aula; 

ou sobre o que não compreendeu; solicitar mapas mentais/conceptuais.  

- Carga horária da disciplina mais bem distribuída, na semana de trabalho. Tempos de 

estabelecimento para os professores destinados a estas tarefas (tendo em conta que o 

feedback é muitas vezes fornecido via Classroom, fora da sala de aula). 

- Maior sensibilização dos alunos para a avaliação formativa e para o seu papel na 

aprendizagem. 

Sensibilização dos encarregados de educação para a avaliação formativa: o que é? para 

que serve? como se faz? Promoção de mais formação interna (Agrupamento) que de 

forma prática nos ajude a rentabilizarmos as suas potencialidades. 

- Será necessário desenvolver novas estratégias de partilha e reforço do trabalho 

colaborativo, para que não tenham todos que pensar e desenvolver os mesmos 

elementos ou instrumentos (…); 

- Diminuir o nº de turmas e, principalmente, o nº de níveis por docente. Não há tempo 

para fazer tudo, por muito que se trabalhe. 

-Rever as equipas pedagógicas, incluindo, em cada ano, pelo menos um representante 

de cada grupo disciplinar (incluir todas as disciplinas do respetivo ano de escolaridade). 

Esta modalidade exige muito tempo e grande diferenciação pedagógica, que é 

extremamente difícil com as cargas horárias que os docentes têm, as reduzidas cargas 

horárias de algumas disciplinas com as turmas, a extensão e profundidade dos 

"programas" e os diferentes ritmos de aprendizagem e também de trabalho (para não 

falar da preguiça, etc.) dos alunos da mesma turma, pelo que é necessário pensar em 

conjunto sobre as soluções para essas dificuldades. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

O gráfico seguinte refere-se à forma como os docentes desenvolveram com os seus alunos 

práticas associadas à avaliação sumativa. 

 

 
 

Legenda: 
 

13.A - A avaliação sumativa assumiu caráter formativo, não tendo mobilizado as classificações para o fim previsto. 

13.B - Diversificou processos de recolha de informação para efeitos da avaliação sumativa. 

13.C - Reduziu o número de momentos de avaliação sumativa em favor da formativa. 

 

 

Da leitura do gráfico é evidente que, mesmo para efeito da avaliação sumativa, tem havido uma 

diversificação nos processos de recolha de informação (embora, na formulação desta questão a 

equipa entende que a opção “Sempre” deveria ter sido substituída por “Frequentemente” ou 

outra equivalente, dado que é natural que se recorra mais do que uma vez a um mesmo 

processo). 

O facto de 88% dos docentes afirmar que reduziu o número de momentos de avaliação sumativa 

em favor da formativa é também um indicador de que as práticas do agrupamento estão a seguir 

o rumo pretendido. 

 

 

 

O último gráfico apresenta-nos dados que transmitem a perceção do impacto sentido da 

avaliação formativa nos alunos. 
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A informação recolhida mediante o preenchimento da opção “Outra” denuncia que não há 

unanimidade relativamente ao envolvimento dos alunos na avaliação formativa. Eis algumas 

opiniões. 

- Alguns alunos envolveram-se mais ativamente e até melhoraram enquanto que 

outros não o fizeram. 

- Estudam com mais regularidade. 

- O impacto não me parece muito significativo, pois os alunos, na generalidade, 

não manifestam o empenho desejado na sua aprendizagem. 

- Têm uma perspetiva crítica sobre o valor do seu trabalho mais realista. 

 

 

Finalmente, foi sugerido aos docentes que apresentassem sugestões ou indicassem 

constrangimentos relativos à implementação da avaliação por domínios. Destacámos os 

seguintes: 
 

- A avaliação por domínios parece exequível, contudo estes não deverão ser 

aplicados de forma redutora, pois as disciplinas não têm as mesmas finalidades 

nem as mesmas formas de trabalhar, nem a mesma composição, devido às suas 

diferenças de raiz. Ciências Exatas não são Ciências Humanas e vice-versa. O que 

é facilmente quantificável e observável numa disciplina, já não o é noutra de uma 

área diferente. 

- Os domínios apresentados nem sempre se coadunaram com os domínios das 

disciplinas que leciono. Julgo que os domínios devem ser adequados/adaptados à 

realidade de cada disciplina/departamento. 

- Sinto que os docentes não são escutados e que não têm voto na discussão 

dos assuntos.  Apenas são informados.  

- A avaliação por domínios veio trazer maior complexidade ao processo de 

avaliação. Torna-se, por vezes, difícil definir o domínio em que uma atividade deve 

ser avaliada. Os domínios também têm contribuído para que a avaliação seja mais 

plural e valorize aspetos antes menos considerados.  

- Torna difícil os alunos entenderam as diferenças, que são notórias, entre as 

diferentes disciplinas. Creio ser importante encontrar algum meio de conseguir 

uma maior uniformização. 

- A avaliação por domínio não me parece que possa ser feita de forma 

exatamente igual por todos os departamentos e até grupos disciplinares. Desta 

forma, parece-me que seria bastante vantajoso "parar para pensar" e promover 

uma discussão mais ampla que permita pensar numa avaliação por domínios mais 

diferenciada e adequada às especificidades de cada departamento 

curricular/grupo disciplinar. 

Uma outra sugestão é a necessidade de formação mais aprofundada sobre 

esta modalidade de avaliação, nós sabemos o que é, mas nem sempre estamos 

muito certos de como fazer. 

- Os domínios que constam dos critérios de avaliação do Agrupamento não 

coincidem com os domínios específicos das disciplinas que leciono (previstos nas 

Aprendizagens Essenciais), o que gera situações de incoerência e muitos 

constrangimentos na avaliação. Parece-me que os domínios avaliados deveriam 

ser os que constam dos documentos curriculares relativos a cada disciplina.   

Penso que todos os anos se gasta muito tempo com aspetos superficiais e 

formais da avaliação (documentos orientadores, formulários padronizados, etc.) 

e não com a essência daquilo que deve ser a avaliação.  
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- O uso de cabeçalhos iguais para todas as disciplinas dificulta (pois cada 

disciplina tem sub-domínios muitos diferentes). 

- Nem sempre é fácil perceber o que pertence e a ponderação a atribuir a cada 

domínio. 

- Realmente, no presente ano letivo adotei a avaliação por domínios. Porém, 

senti alguns constrangimentos, porque não me senti ouvida quanto à 

implementação deste tipo de avaliação. Acresce o facto de não ter tido formação 

neste âmbito, o que dificultou a tarefa. Penso que o agrupamento deve repensar 

a implementação deste tipo de avaliação e auscultar os professores sobre "esta 

avaliação por domínios", os seus benefícios e desvantagens. 

- A avaliação por domínios é demasiado burocrática e difícil de aplicar aos 

alunos do primeiro ciclo, que nem sempre conseguem distinguir a diferença entre 

os vários domínios. Os Encarregados de Educação também sentem dificuldades 

em compreender essa separação na avaliação. 

- Para além de ser difícil, muitas vezes, separar os domínios na resolução de 

questões, estes, com o peso atribuído, permitem que o aluno obtenha uma 

avaliação de final de período que não está de acordo com o que ele realmente 

sabe, por exemplo, tem positiva quando a nível de aquisição e aplicação de 

conhecimentos é um aluno de nível negativo. 

 - A avaliação por domínios, não sendo a solução milagrosa para a resolução 

de todos os problemas, é com certeza um processo pedagógico essencial para 

apoiar os alunos, no entanto avaliar desta forma não é uma tarefa fácil de 

concretizar na prática.  

- Tem havido dificuldades na operacionalização em avaliar cada aluno 

individualmente e em cumprir programas disciplinares devido ao excesso de 

documentação (rubricas, grelhas, ...). A sugestão seria simplificar (?) um processo 

que é, em grande parte, subjetivo. 

- Dificuldade em seriar as várias aprendizagens, das diferentes componentes 

do currículo nos domínios definidos pelo Agrupamento, pelo que a adoção dos 

domínios, já definidos nos documentos das Aprendizagens Essenciais, facilitaria 

esta tarefa e seria mais percetível para os encarregados de educação, bem como 

para os alunos. 

- Constatei alguma heterogeneidade no preenchimento dos cabeçalhos dos 

testes, que poderá ser ultrapassada se, a montante, for adotada uma grelha de 

Excel única bem como um procedimento uniforme no preenchimento dos 

referidos cabeçalhos dos testes, de modo a fornecer feedback suscetível de ser 

entendido pelos alunos. 
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