
 

 

 

ANEXO 8 

 

 

Critérios de avaliação dos portefólios de disciplina de acordo com Bernstein et al (2006), Cano (2005) e Kaplan, O’Neil, Meizlish & Carillo 

(s.d.)
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Aspectos a considerar Tópicos Questões a considerar 

- Avaliação da qualidade do 

conteúdo científico da unidade 

curricular (UC) 

 

 Análise dos conteúdos apresentados e sua 

adequação ao curso e à instituição; 

 Coerência científica da UC; 

 Articulação dos objectivos no domínio do 

cognitivo e congruência destes com o 

conteúdo da UC; 

 Valor ou relevância das ideias, conhecimento 

e skills abrangidos pela UC; 

 Actualidade da informação; 

 Clareza dos conteúdos da UC, coerência com 

os objectivos e os resultados pretendidos 

(learning outcomes). 

 Concorda com os tópicos apresentados no 

conteúdo da UC? 

 Concorda com os objectivos da UC? 

 Existe coerência entre os objectivos da UC e os 

conteúdos da mesma? 

 Parece existir coerência científica a nível dos 

conteúdos da UC e da sua estrutura? 

 Os conhecimentos abrangidos e o 

desenvolvimento de competências proposto 

pela UC são adequados ao currículo, ao nível da 

UC, à instituição e aos padrões nacionais e/ou 

internacionais de acreditação? 

 A informação apresentada é actual? 

 Os conteúdos da UC são claros e coerentes com 

os objectivos e os resultados pretendidos 

(learning outcomes)? 
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- Avaliação da qualidade das 

práticas de ensino 

 

 Organização e planeamento do tempo de 

contacto; congruência entre o que foi 

planeado e o que aconteceu efectivamente; 

 Situações que demonstram o envolvimento 

activo dos alunos com os conteúdos, 

tornando-os significativos; 

 Oportunidades (dentro ou fora da sala de aula) 

para os alunos praticarem os skills incluídos 

nos objectivos da UC; 

 Formas particularmente criativas ou eficazes 

de utilizar o tempo de contacto com vista a 

melhorar a compreensão dos alunos; 

 Actividades programadas para além do tempo 

de contacto que contribuem para o 

desempenho dos alunos (actividades extra-

curriculares, projectos de grupo, fóruns 

realizados através de plataforma de elearning, 

ou outras actividades ou trabalhos designados 

pelo docente);  

 Estruturas da UC ou procedimentos que 

contribuem de forma particular para a 

compreensão e desenvolvimento de 

competências dos alunos; 

 Adequação dos métodos à especificidade da 

UC e às aprendizagens pretendidas; 

 Evidências de uma preocupação em criar 

ambientes de aprendizagem inclusivos 

(consideração pela raça, género, idade, 

percurso profissional, pessoal ou experiência 

dos estudantes; diversidade dos estilos de 

aprendizagem; integração de diversas 

perspectivas). 

 Considera que os métodos de ensino são 

adequados ao nível da UC? 

 Parece-lhe que os estudantes se sentem 

implicados na UC? 

 Existem oportunidades (dentro e fora da aula) 

para os alunos desenvolverem as competências 

incluídas no programa? 

 Existem formas particularmente criativas de usar 

o tempo de contacto que lhe parecem 

proporcionar uma melhoria a nível da 

compreensão dos estudantes? 

 As actividades programadas fora do tempo de 

contacto parecem contribuir para o bom 

desempenho do aluno? 

 Parece-lhe que certas estruturas ou 

procedimentos contribuem para a aprendizagem 

dos alunos e para uma melhor compreensão dos 

conteúdos por parte dos mesmos? 

 Os métodos são adequados à especificidade da 

UC e às aprendizagens pretendidas? 

 Existem evidências de uma preocupação em criar 

ambientes inclusivos que mostrem consideração 

do docente para com pelo menos um dos 

seguintes aspectos: 

i. Ração, género, idade, percurso 

profissional, pessoal ou 

experiência dos estudantes; 

ii. Diversidade dos estilos de 

aprendizagem; 

iii. Integração de diversas 

perspectivas.  



 

- Avaliação da qualidade da 

aprendizagem/compreensão dos 

estudantes 

 

 Relação entre o desempenho dos estudantes, 

os objectivos da UC, o nível da UC e a 

instituição; 

 Níveis de desempenho que reflectem níveis 

conceptuais elevados no que concerne a 

compreensão e a avaliação crítica dos 

conteúdos, bem como a sua adequação ao 

nível da UC e dos estudantes; 

 Adequação das formas de avaliação tendo em 

conta os objectivos da UC, enunciados; 

 Criatividade na forma de fornecer aos 

estudantes maneiras de demonstrar a sua 

compreensão e capacidade para usar as ideias 

e os conteúdos da UC; 

 Alinhamento entre o peso atribuído aos 

trabalhos da UC a nível da avaliação e a 

importância relativa dos objectivos da UC; 

 Demonstração através de uma percentagem 

adequada de estudantes que estes estão a 

atingir competências a nível dos objectivos da 

UC, ou identificação das razões pelas quais 

podem não estar a atingir esses níveis de 

competência; 

 Revisões ou modificações da UC que possam 

melhorar o desempenho; 

 A avaliação transmite as prioridades da UC 

 

 O desempenho dos estudantes é adequado tendo 

em conta os objectivos da UC, do nível da 

mesma e da instituição? O portefólio apresenta 

evidências de que os resultados da 

aprendizagem pretendidos foram alcançados? 

 O desempenho dos estudantes reflecte níveis 

conceptuais elevados de compreensão e de 

avaliação crítica dos conteúdos que são 

adequados ao nível da UC e dos estudantes? 

 As formas e métodos de avaliação são 

adequados à UC? 

 Existem formas variadas dos estudantes 

demonstrarem a sua compreensão e capacidade 

para usar ideias e conteúdos da UC? 

 Existe um alinhamento entre o peso dos 

trabalhos solicitados na UC e a respectiva 

importância relativa aos objectivos da mesma? 

 Parece existir uma percentagem adequada de 

estudantes que atingem as competências 

elencadas na UC ou são identificadas as razões 

para isto não acontecer? 

 Existem sugestões de revisão ou modificação 

dos conteúdos da UC que poderiam melhorar o 

desempenho dos estudantes? 

 A forma de avaliação transmite as prioridades 

da UC? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Avaliação da qualidade da 

reflexão, do desenvolvimento da 

UC e da implicação pessoal do 

docente 

 

 Reflexão significativa, da parte do docente, 

sobre o cumprimento dos objectivos da UC; 

 Identificação de relações significativas entre a 

prática do docente e o desempenho dos 

estudantes; 

 Evidências de mudança nas práticas 

decorrentes da reflexão, de formação ou da 

constatação do nível de compreensão 

manifestado anteriormente pelos estudantes,  

 Evidências de uma análise aprofundada das 

práticas de ensino que resultam num melhor 

desempenho dos estudantes; 

 Demonstração de interesse na melhoria da 

qualidade da docência; 

 Diversidade das fontes de informação que 

permitam a triangulação objectiva dos dados 

do portefólio; 

 Envolvimento do leitor e adequação da 

linguagem; 

 Consistência/alinhamento entre a filosofia de 

docência, os métodos de ensino-aprendizagem 

e a avaliação dos alunos. 

 

 O docente apresenta uma reflexão significativa 

sobre o cumprimento dos objectivos da UC? 

 Há evidências de uma análise aprofundada das 

práticas de ensino que resulte de uma reflexão 

sobre o desempenho dos estudantes? 

 O professor identifica relações significativas 

entre as práticas de ensino e o desempenho dos 

estudantes? 

 O docente mostra evidências de ter alterado a 

sua prática de ensino ao longo da leccionação 

da UC em função da reflexão, da formação ou 

da constatação do nível de compreensão 

manifestado anteriormente pelos estudantes? 

 O docente demonstra interesse em melhorar o 

seu desempenho? 

 As fontes de informação a que o docente recorre 

no seu portefólio permitem a triangulação 

objectiva dos dados que constam no mesmo? 

 O docente utiliza uma linguagem adequada no 

portefólio e consegue envolver o leitor? 

 Existe um alinhamento entre a filosofia de 

docência, os métodos de ensino-aprendizagem 

e a avaliação dos alunos? 

 

 

 

 

 

 


