
AVALIAR PARA APRENDER 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GAVIÃO

ANO LETIVO 2020.2021

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
&

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO

ENSINO SECUNDÁRIO
CURSOS PROFISSIONAIS



A NOSSA MISSÃO:

AVALIAR PARA APRENDER, NÃO APRENDER PARA AVALIAR
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TRANSPARENTE

EXEQUÍVEL

SIMPLES

RIGOROSA

CREDÍVEL

ARTICULADA COM O CURRÍCULO

DIVERSIFICADA

REFLEXIVA

PARA MAIS E 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO

APRENDIZAGENS 
DE QUALIDADE

AVALIAÇÃO 
SUMATIVA

AVALIAÇÃO

FORMATIVA

Avaliação para as aprendizagens Avaliação das aprendizagens

De forma contínua e sistemática, 

durante o processo de ensino e 

aprendizagem: quando os alunos 

estão a aprender e os professores 

a ensinar.

*De forma pontual, após o 

processo de ensino e 

aprendizagem: balanço/ponto de 

situação acerca do que os alunos 

sabem e são capazes de fazer.

*As informações recolhidas não 

são utilizadas para classificar os 

alunos, mas para proporcionar a 

distribuição de feedback de 

qualidade que os ajude a 

aprender. 

*Cada tarefa deverá cumprir uma 

tripla função, permitindo que os 

alunos aprendam, os professores 

ensinem e que ambos avaliem o 

trabalho realizado.

*As informações são recolhidas, de

forma pensada e deliberada, para

classificar os alunos; são

relevantes, rigorosas e credíveis,

permitindo descrever a qualidade

das aprendizagens.

* Visa a progressão académica dos

alunos e/ou a sua certificação no

final de um dado ciclo de estudos

AVALIAÇÃO 
FORMATIVA

AVALIAÇÃO 
SUMATIVA



AVALIAÇÃO

CRITÉRIOS 
DE 

AVALIAÇÃO

RECOLHA 
DE 

INFORMAÇÃO

ENVOLVIMENTO

DOS 
ALUNOS

FEEDBACK

No AEG pretende-se desenvolver e consolidar
um sistema de avaliação que seja um meio
para:

* ensinar e aprender com qualidade,
promovendo nos alunos o desenvolvimento
de competências essenciais aos alunos do
século XXI;

* permitir a reflexão crítica e promover o
acompanhamento quotidiano do aluno, de
forma a identificar pontos fortes e fragilidades
e a responder às suas necessidades;

* redirecionar e reformular a prática
pedagógica, com vista a mais e melhores
aprendizagens dos alunos;

*viabilizar uma escola democrática, inclusiva e
equitativa.



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Caro ALUNO, o futuro está à tua espera! Deves rumar a ele com esperança, coragem, inspiração e resiliência, na certeza de que a nossa comunidade educativa
estará ao teu lado nesse percurso. Tens em ti “todos os sonhos do mundo” e para que os conquistes é fundamental que sejas…

I. CONHECEDOR
Capaz de utilizar, articular e mobilizar conhecimentos intra e interdisciplinares: saber e saber fazer.

II. COMUNICADOR
Capaz de ler e ouvir ativamente; de compreender e interpretar; de falar, escrever e argumentar; de comunicar com o(s) outro(s) em diferentes ambientes.

III. CRÍTICO E ANALÍTICO
Capaz de pensar “fora da caixa” e utilizar diferentes tipos de raciocínio para identificar e resolver problemas: formular questões; planificar; selecionar

fontes; recolher e selecionar informação; analisar, registar, comparar, contrastar, sintetizar e organizar a informação; propor soluções; tomar decisões.

IV. CRIATIVO
Capaz de utilizar formas diversas de expressar a aprendizagem, com criatividade, originalidade e sentido estético com recurso a diferentes ferramentas.

V. COLABORATIVO
Capaz de trabalhar em equipa: partilhar recursos e responsabilidades; definir objetivos; gerir o tempo; negociar; resolver conflitos; aceitar pontos de vista
diferentes do seu; respeitar a diferença; ser solidário.

VI. REFLEXIVO E AUTORREGULADOR
Capaz de monitorizar/avaliar progressos e dificuldades na sua aprendizagem e na dos pares; de ser resiliente; de encontrar estratégias de aprendizagem
adequadas ao seu estilo de aprendizagem e eficazes na superação dessas dificuldades.

CONCRETOS * SIMPLES * TRANSPARENTES * EXEQUÍVEIS



PERFIS

DE 

APRENDIZAGEM

ORIENTAÇÃO

Permite ao aluno saber 
exatamente quais as 

aprendizagens a 
desenvolver

FEEDBACK

Promove um 
feedback de 

qualidade, face a 
referências tangíveis 

e concretas

AVALIAÇÃO

Facilita a 
autoavaliação, 

heteroavaliação e 
coavaliação



I. CONHECEDOR
AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS NO BOM CAMINHO! ESTÁS QUASE LÁ! CONSEGUISTE!

UTILIZAR
APLICAR

Utilizas e aplicas o conhecimento adquirido 

em situações diversas, com dificuldade.

Utilizas e aplicas o conhecimento 

adquirido em situações diversas, com 

alguma facilidade.

Utilizas e aplicas o conhecimento adquirido 

em situações diversas, com facilidade.

Utilizas e aplicas o conhecimento adquirido 

em situações diversas, com muita 

facilidade.

ARTICULAR
MOBILIZAR

Articulas e mobilizas conhecimentos, 

disciplinares e interdisciplinares, com 

dificuldade.

Articulas e mobilizas conhecimentos,

disciplinares e interdisciplinares, com 

alguma facilidade.

Articulas e mobilizas com 

facilidade conhecimentos, disciplinares e 

interdisciplinares.

Articulas e mobilizas com muita facilidade

conhecimentos, disciplinares e 

interdisciplinares.

II. COMUNICADOR

AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS NO BOM CAMINHO! ESTÁS QUASE LÁ! CONSEGUISTE!

LER
Lês, compreendes e interpretas com 

dificuldade mensagens diversas (texto, 

gráfico, quadro...)

Lês, compreendes e interpretas com 

alguma facilidade mensagens diversas 

(texto, gráfico, quadro...)

Lês, compreendes e interpretas com 

facilidade mensagens diversas (texto, 

gráfico, quadro...)

Lês, compreendes e interpretas com muita 

facilidade mensagens diversas (texto, 

gráfico, quadro...)

OUVIR
Compreendes e interpretas o que ouves com 

dificuldade.

Compreendes e interpretas o que ouves 

com alguma facilidade.

Compreendes e interpretas o que ouves 

com facilidade.

Compreendes e interpretas o que ouves com 

muita facilidade.

FALAR
Produzes discursos orais em diferentes 

contextos, com dificuldade.

Produzes discursos orais em diferentes 

contextos, com alguma facilidade.

Produzes discursos orais em diferentes 

contextos, com facilidade.

Produzes discursos orais em diferentes 

contextos, com muita facilidade.

ESCREVER
Escreves diferentes tipos de texto/enunciados 

com dificuldade.

Escreves diferentes tipos de 

texto/enunciados com alguma facilidade.

Escreves diferentes tipos de 

texto/enunciados com facilidade.

Escreves diferentes tipos de texto/enunciados 

com muita facilidade.

III. CRÍTICO E ANALÍTICO
AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS NO BOM CAMINHO! ESTÁS QUASE LÁ! CONSEGUISTE!

IDENTIFICAR

QUESTIONAR

Tens dificuldades em identificar o problema e 

colocar questões.

Tens alguma facilidade em identificar o 

problema e colocar questões.

Tens facilidade em identificar o problema e 

colocar questões.

Tens muita facilidade em identificar o 

problema e colocar questões.

ANALISAR
Tens dificuldades em selecionar, tratar e 

sintetizar a informação recolhida.

Tens alguma facilidade em selecionar,

tratar e sintetizar a informação recolhida.

Tens facilidade em selecionar, tratar e 

sintetizar a informação recolhida.

Tens muita facilidade em selecionar, tratar 

e sintetizar a informação recolhida.

RESOLVER 
PROBLEMAS

Tens dificuldades em tomar decisões, 

concretizar as respostas ao problema inicial.

Tens alguma facilidade em tomar 

decisões, concretizar as respostas ao 

problema inicial.

Tens facilidade em tomar decisões, 

concretizar as respostas ao problema inicial.

Tens muita facilidade em tomar decisões, 

concretizar as respostas ao problema 

inicial.



IV. CRIATIVO
AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS NO BOM CAMINHO! ESTÁS QUASE LÁ! CONSEGUISTE!

CRIAR

Tens dificuldades em expressar o que 

aprendeste com criatividade,

originalidade e sentido estético, com recurso a 

diferentes ferramentas.

Tens alguma facilidade em expressar o 

que aprendeste com criatividade, originali

dade sentido estético com recurso 

a diferentes ferramentas.

Tens facilidade em expressar o 

que aprendeste com criatividade, originalida

de sentido estético com recurso a diferentes 

ferramentas.

Tens muita facilidade em expressar 

o que aprendeste com criatividade, origi

nalidade sentido estético com recurso 

a diferentes ferramentas.

V. COLABORATIVO
AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS NO BOM CAMINHO! ESTÁS QUASE LÁ! CONSEGUISTE!

COLABORAR
RESPEITAR

SER SOLIDÁRIO

Tens dificuldades em trabalhar em equipa, 

em dar a tua opinião, respeitar a dos outros e 

partilhar recursos e responsabilidades.

Tens alguma facilidade em trabalhar em 

equipa, em dar a tua opinião, respeitar a 

dos outros e partilhar recursos 

e responsabilidades.

Tens facilidade em trabalhar em equipa, 

em dar a tua opinião, respeitar a dos 

outros e partilhar recursos 

e responsabilidades.

Tens muita facilidade em trabalhar em 

equipa, em dar a tua opinião, respeitar a 

dos outros e partilhar recursos 

e responsabilidades.

VI. REFLEXIVO/AUTORREGULADOR
AINDA NÃO CHEGA… ESTÁS NO BOM CAMINHO! ESTÁS QUASE LÁ! CONSEGUISTE!

REFLETIR
AVALIAR

AUTORREGULAR

Tens dificuldades em avaliar de forma 

construtiva, organizada e sustentada as 

aprendizagens adquiridas.

Tens dificuldades em encontrar estratégias de 

aprendizagem adequadas e eficazes 

na superação das dificuldades.

Tens alguma facilidade em avaliar 

de forma construtiva, organizada 

e sustentada as 

aprendizagens adquiridas.

Tens alguma facilidade em 

encontrar estratégias 

de aprendizagem adequadas e eficazes 

na superação das dificuldades.

Tens facilidade em avaliar de forma 

construtiva, organizada e sustentada as 

aprendizagens adquiridas.

Tens facilidade em encontrar estratégias 

de aprendizagem adequadas e eficazes 

na superação das dificuldades.

Tens muita facilidade em avaliar de forma 

construtiva, organizada e sustentada as 

aprendizagens adquiridas.

Tens muita facilidade em 

encontrar estratégias 

de aprendizagem adequadas e eficazes 

na superação das dificuldades.



RECOLHA DE INFORMAÇÃO

Os processos de recolha de informação (quer para

avaliação formativa quer sumativa) são alicerçados em:

* tarefas diversificadas, garantindo a triangulação:

realização de, pelo menos, 2 ou mais tarefas diferentes;

*critérios de avaliação, correspondentes a “padrões de

aprendizagem, que incluam níveis de desempenho para

“medição” das aprendizagens;

* diferentes dinâmicas de trabalho: trabalho individual,

trabalho em pequeno grupo, trabalho de pares, trabalho

em grande grupo).

TESTES

RELATÓRIOS

PRODUÇÃO DE TEXTO

APRESENTAÇÕES ORAIS

TRABALHO DE PROJETO

LEITURA DRAMATIZADA

ELABORAÇÃO DE SÍNTESES

DIÁLOGOS

LISTAS DE VERIFICAÇÃO

OBSERVAÇÃO

QUESTIONÁRIOS
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A avaliação dos alunos dos Cursos Profissionais do Ensino Secundário rege-se de acordo com o disposto em Regimento próprio, obedecendo à legislação em
vigor para esta oferta formativa.

A classificação final em cada módulo é obtida através da média aritmética simples obtida pelos alunos em cada critério de avaliação.

C) CLASSIFICAÇÃO FINAL

Avaliação formativa Ainda não chega… Estás no bom caminho! Estás quase lá! Conseguiste!

Avaliação sumativa
classificatória*

Insuficiente Suficiente Bom Muito Bom

0-9 10-13 14-17 18-20

A) CLASSIFICAÇÃO DE TAREFAS DE AVALIAÇÃO

B) CLASSIFICAÇÃO FINAL EM CADA CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

*As tarefas de avaliação sumativa podem ser classificadas qualitativa ou quantitativamente, de acordo com a natureza de cada uma.

Para efeitos de atribuição de classificação final em cada critério, o professor, atendendo aos descritores definidos, enquadra o desempenho do aluno num deles.

ENSINO SECUNDÁRIO
CURSOS PROFISSIONAIS

NOTA: Este sistema de avaliação/classificação aplica-se, este ano letivo, apenas ao Curso Profissional de Técnico/a Auxiliar de Saúde. Os alunos dos Cursos
Profissionais de Técnico/a de Restaurante-Bar e Técnico/a de Informação e Animação Turística são avaliados de acordo com o sistema de avaliação/classificação
aprovado no ano letivo 2019/2020, situação que se manterá até ao final do ciclo de formação.


