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AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Projeto MAIA - Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica 

 

 

No presente ano letivo, o Agrupamento irá implementar um novo sistema de avaliação e 

classificação. Nesse sentido: 

É importante distinguir um sistema de avaliação de um sistema de classificação, dando-se 

prioridade à ideia de avaliação como um processo pedagógico cujo objetivo é ajudar os alunos a 

aprenderem mais e melhor. 

Deverão, assim, ocorrer momentos formais de avaliação qualitativa por área disciplinar/ disciplina 

e por período, utilizando diferentes processos de recolha de informação, os quais serão utilizados 

para dar feedback de qualidade aos alunos. 

 

No quadro seguinte é feita a distinção entre sistema de avaliação e de classificação. 

 

 
 

Sistema de Avaliação 
(Avaliação formativa) 

Sistema de Classificação 
(Avaliação sumativa com propósitos classificatórios) 

 

1. Distribuição frequente de feedback 
de qualidade (foco da avaliação 
formativa), por forma a que os 
alunos compreendam o seu 
progresso e/ou a necessidade de 
realizarem esforços acrescidos 
para um maior domínio das 
aprendizagens; 

2. Diversificação de tarefas 

proporcionadoras de novas 

oportunidades para melhoria das 

aprendizagens; 

3. Recurso a diferentes processos de 
recolha de informação formais e 
informais (por exemplo: diálogos, 
observações, formulação de 
questões…); 

4. Utilização de rubricas que permitam 
a clarificação dos objetivos de 
aprendizagem; 

5. Realização de auto e 
heteroavaliação com alguma 
frequência para que os alunos 
tenham oportunidades reais de 
(re)agir em tempo útil sobre as 
aprendizagens. 

 

1. Classificação baseada em critérios e descritores de 
desempenho definidos de acordo com o Perfil do Aluno à 
Saída da Escolaridade Obrigatória (PASEO) e as 
Aprendizagens Essenciais (AE); 

2. As ponderações a atribuir incidem nos domínios/ temas/ 
áreas de cada disciplina (AE) e não nos processos de 
recolha de informação (Portaria 223-A/2018); 

3. As ponderações são da responsabilidade de cada grupo 
disciplinar, definidas e divulgadas no início de cada ano letivo; 

4.  Implementação de uma grelha de classificação 
comum/transversal ao AET, com ponderação nos domínios/ 
temas, abrangendo obrigatoriamente diferentes processos 
de recolha de informação. 

5. Utilização, por período, de pelo menos três processos 
diferentes de recolha de informação, com o objetivo de 
classificar; 

6. Todos os processos de recolha de informação têm a 
mesma valorização; 

7. Utilização de rubricas de avaliação em tarefas propostas ao 
longo de cada período; 

8. Utilização de rubricas que promovam a auto e 
heteroavaliação das aprendizagens. 
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Exemplos de técnicas, instrumentos e produtos de recolha de informação sobre as 
aprendizagens 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
De referir que: 

 
1. Os critérios de avaliação (dentro de cada rubrica de avaliação) têm o mesmo peso, uma vez 

que todo o processo de aquisição de conhecimento é importante; 

2. Todos os processos de recolha de informação com fins classificatórios têm o mesmo peso; 

3. Têm de ser selecionados pelo menos 3 processos diferentes de recolha de informação com fins 

classificatórios nos 1.º e 2.º períodos letivos, podendo ser escolhidos apenas 2 processos no 

3.º período. 

Se um dos processos de recolha de informação escolhido for um teste, este só poderá ser um 

por período, diversificando-se, assim, os processos escolhidos. (por exemplo: 1.º período - 

teste, questão aula, trabalho de grupo; 2.º período – teste, apresentação oral, protocolo 

experimental; 3.º período – questão aula, trabalho de grupo; apresentação oral…). 

4. Um dos 3 processos de recolha de informação acima referidos tem de ser uma rubrica de 

avaliação. Esta rubrica pode ser transversal (comum a todas as disciplinas) ou específica (de 

acordo com a especificidade de cada disciplina). 

5. Cada período terá um peso na tabela de avaliação final de 100%; 

6. Todos os processos de recolha de informação com fins classificatórios serão dados a conhecer 

aos Encarregados de Educação. 
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