Equipa de Autoavaliação
PRESTAÇÃO DO SERVICO EDUCATIVO - PLANEAMENTO E ARTICULAÇÃO
COERÊNCIA ENTRE ENSINO E AVALIAÇÃO
No âmbito do referente “Coerência entre ensino e avaliação”, do domínio “Prestação
do serviço educativo”, a equipa de autoavaliação analisou o número de pedidos de
revisão das decisões decorrentes da avaliação sumativa do 3.º período, apresentados
nos três últimos anos letivos.
Na tabela que se segue, apresenta-se a informação recolhida. É facilmente percetível
a percentagem irrisória de pedidos de revisão, pelo que se optou por não se proceder
a uma análise estatística.

Ano letivo
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Nº recursos
3
3
0

Ano de Escolaridade
10º
7º e 9º
------

Por análise da mesma, pode constatar-se que, no ano letivo 2015/2016, foram
apresentados três pedidos de revisão da avaliação do ensino secundário, respeitantes
ao 10º ano de escolaridade.
No ano letivo 2016/2017, foram, também, apresentados três pedidos de revisão da
avaliação, porém os mesmos foram referentes a alunos do terceiro ciclo do ensino
básico - dois do 9ºano e um do 7º ano de escolaridade.
Já em 2017/2018 não há registo de pedidos de revisão da avaliação das
aprendizagens.
Dos pedidos apresentados, neste triénio, dois alunos, um do 9º e um do 10º ano de
escolaridade, viram o nível/classificação alterado pelo conselho de turma.
Relativamente aos restantes alunos, o conselho de turma, após proceder à apreciação
do pedido de revisão, confirmou a avaliação inicial, mantendo, assim, a sua
deliberação.
Posteriormente,
em
sede
de
conselho
pedagógico,
os
níveis/classificações atribuídos foram mantidos, sendo essa decisão de concordância
do diretor, uma vez que foi considerado que foram respeitados os normativos legais e
os critérios de avaliação aprovados pelo referido órgão, pelo que, reiterou a decisão
dos diferentes conselhos de turma.
Face ao exposto, esta equipa conclui que, tanto os alunos, como os respetivos
encarregados de educação, encontram-se satisfeitos no que concerne à coerência
entre o ensino e a avaliação.
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